
 

 

 
Palavra-Passe 6 (Texto) – Plano da 1.ª semana 

NO DE AULA N. 59 
PORTUGUÊS 7.º ANO   TURMAS: ________      DATA: semana de 21 a 25 de setembro 2020   

 

Tema: Texto narrativo  

Sequência: 2 

 

Conteúdos: Educação Literária - Texto narrativo; Gramática – funções sintáticas. 

Domínios: Leitura, Oralidade, Educação Literária, Gramática. 

Objetivos: Ler e interpretar textos literários; reconhecer a estrutura e elementos constitutivos do 

texto narrativo; explicitar o sentido global do texto; identificar temas, ideias principais, pontos de 

vista, informações essenciais e acessórias, justificando; responder por escrito, de forma 

completa, com eficácia e correção, a questões sobre um texto; treinar a escrita e a oralidade; 

escrever para expressar conhecimentos; rever e consolidar conhecimentos gramaticais; 

identificar elementos constituintes da frase; consolidar o conhecimento sobre as funções 

sintáticas estudadas: sujeito, predicado, [...]. 

Recursos: manual, caderno de atividades, plataforma das editoras, PPT, Youtube, Office 

365, Teams  

 

SUMÁRIOS:  

Leitura do texto “Na viagem de final de ano letivo…” – identificação das ideias principais; 

resolução dos exercícios (manual pp. 98 a 100).  

A estrutura e elementos constitutivos do texto narrativo – manual, Guia de Escrita, pp. 250-

251.  

As funções sintáticas – sujeito e tipos de sujeito e predicado; manual, Guia de Gramática, p. 

240.  

As funções sintáticas inerentes ao predicado; manual, Guia de Gramática, pp. 241-243. 

Resolução de Quiz, Aula Digital 

Produção textual “1 minuto de escrita (O complemento direto mais comprido do mundo); 

manual, p. 101. 

 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Preparar o relato oral de um acontecimento ocorrido 

com o aluno, considerado curioso/engraçado. 

(A apresentação deve ter a duração de 5 minutos). 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Palavra-Passe 6 (Texto) – Plano da 2.ª semana 

NO DE AULA N. 59 
PORTUGUÊS 7.º ANO   TURMAS: ________      DATA: semana de 28 de set a 2 de outubro 2020   

 

Tema: Texto poético  

Sequência: 3 

 

Conteúdos: Educação Literária - texto poético; recursos expressivos. 

Domínios: Leitura, Oralidade, Educação Literária, Gramática. 

Objetivos: Ler integralmente obras literárias […] líricas […]; identificar marcas formais do 

texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica; responder por escrito, de forma 

completa, a questões sobre um texto; escrever com propriedade vocabular e com respeito 

pelas regras de ortografia e de pontuação; identificar e reconhecer o valor dos recursos 

expressivos já estudados.  

Recursos: manual, caderno de atividades, plataforma das editoras, PPT, Youtube, Office 

365, Teams  

 

SUMÁRIOS:  

Visualização de PPT sobre as características e estrutura do texto poético: estrofe, rima, 

esquema rimático e métrica.  

Sistematização e registo das características texto poético – manual, p. 188. 

Leitura do poema “O pastor” e resolução dos exercícios, manual, p. 170.  

Leitura do poema “Esta palavra é isto”, manual, p. 173.  

Os recursos expressivos: visualização de PPT. Análise do manual, Guia de Educação 

Literária, p. 246. 

Produção escrita: Imitação criativa, proposta do manual, p. 173. 

 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Pesquisa biobibliográfica de Eugénio de Andrade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Palavra-Passe 6 (Texto) – Plano da 3.ª semana 

NO DE AULA N. 59 
PORTUGUÊS 7.º ANO   TURMAS: ________      DATA: semana de 6  a 2 de outubro 2020   

 

Tema: Texto poético  

Sequência: 3 

Conteúdos: Educação Literária - texto dramático; Gramática – classes de palavras. 

Domínios: Leitura, Oralidade, Educação Literária, Gramática. 

Objetivos: Ler integralmente obras literárias […] líricas […]; identificar marcas formais do 

texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica; responder por escrito, de forma 

completa, a questões sobre um texto; escrever com propriedade vocabular e com respeito 

pelas regras de ortografia e de pontuação; rever e consolidar conhecimentos gramaticais – as 

classes de palavras. 

Recursos: manual, caderno de atividades, plataforma das editoras, PPT, Youtube, Office 

365, Teams  

 

SUMÁRIOS:   

Audição de “Trem de Ferro”, Aula Digital. Leitura do poema e resolução dos exercícios, 

manual, p. 174-175. 

Audição de “No comboio descendente”, Aula Digital. Leitura do poema e resolução dos 

exercícios, manual, p. 176. 

As classes de palavras: o nome e o adjetivo; subclasses e flexão, manual, pp. 218 a 221. 

Resolução das fichas 6 e 7 do Caderno de Atividades. 

As classes de palavras: determinantes e pronomes; subclasses e flexão, manual, pp. 222 a 

224. Resolução das fichas 8 e 9 do Caderno de Atividades. 

Produção escrita: “1 minuto de escrita (Sinais de Pontuação). 

 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Apresentação oral da escrita criativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Palavra-Passe 6 (Texto) – Plano da 4.ª semana 

NO DE AULA N. 59 
PORTUGUÊS 7.º ANO   TURMAS: ________      DATA: semana de 12  a 16 de outubro 2020   

 

Tema: Texto dramático  

Sequência: 4 

Conteúdos: Educação Literária - texto dramático; Gramática – classes de palavras. 

Domínios: Leitura, Oralidade, Educação Literária, Gramática. 

Objetivos: Ler integralmente obras literárias […] dramáticas; interpretar os textos em função 

do género literário; reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e 

indicações cénicas; compreender textos orais identificando assunto, tema e intenção 

comunicativa; rever e consolidar conhecimentos gramaticais – as classes de palavras. 

 

SUMÁRIOS:   

Visualização de PPT sobre as características e estrutura do texto dramático, Aula Digital. 

Sistematização e registo dos elementos constitutivos do texto dramático – manual, p. 209. 

Leitura dramatizada de A Donzela Guerreira /(Cena I), manual, pp. 204-205. 

Resolução dos exercícios de compreensão escrita, manual, p. 206. 

O quantificador, manual, p. 227. Resolução da ficha 10 do Caderno de Atividades. 

O advérbio, manual, p. 229. Resolução da ficha 13 do Caderno de Atividades. 

 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Produção textual “1 minuto de escrita” (Pronomes 

pessoais e demonstrativos); manual, p. 208. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Palavra-Passe 6 (Texto) – Plano da 5.ª semana 

NO DE AULA N. 59 
PORTUGUÊS 7.º ANO   TURMAS: ________      DATA: semana de 19  a 23 de outubro 2020   

 

Tema: Texto dramático  

Sequência: 4 

Conteúdos: Educação Literária - texto dramático; Gramática – classes de palavras. 

Domínios: Leitura, Oralidade, Educação Literária, Gramática. 

Objetivos: Ler integralmente obras literárias […] dramáticas; interpretar os textos em função 

do género literário; reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e 

indicações cénicas; compreender textos orais identificando assunto, tema e intenção 

comunicativa; escrever com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de ortografia e 

de pontuação, cumprindo com eficácia as indicações de trabalho; rever e consolidar 

conhecimentos gramaticais – o verbo. 

 

SUMÁRIOS:   

Produção textual: elaboração de uma cena de continuidade à Cena I de A Donzela Guerreira. 

Apresentação oral e correção dos textos produzidos. 

O verbo: subclasses e flexão, tempos e modos, manual, p.230 

Resolução do Quiz sobre tempos e modos verbais, Aula Digital.  

Resolução das Fichas 14 e 15 do Caderno de Atividades. 

 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Resolução da Ficha 16 do Caderno de Atividades 

(Revisões – Classes de palavras). 

 

 


