
 

 

 
Novas Leituras 8 (ASA) – Plano da 1ª semanaLA 

NO DE AULA N.º > 59 
PORTUGUÊS 9.º ANO   TURMAS: ________      DATA: semana de 21 a 25 de setembro 2020   

 
Tema: Texto narrativo  
Sequência: 3 
Conteúdo(s): Texto narrativo; gramática. 
Domínio foco: Leitura/Educação Literária; gramática, oralidade. 
Objetivo(s): Ler e interpretar texto literários, aprofundar conhecimentos gramaticais, treinar a 
oralidade. 
Descritores: Ler texto literário de autor de língua oficial português. Identificar temas, ideias 
principais, pontos de vista e universos de referência, justificando; Responder por escrito, de forma 
completa, a questões sobre um texto;  Gramática – rever modos e tempos verbais;  Preparar relato 
oral.  
 
SUMÁRIO(S):  
 Leitura do Texto “ O homem trocado” e realização de Saber Ler ( páginas 106, 107 e 108 do 
manual).  
  
 Realização da Gramática (Páginas 109 do manual); relembrar no Suporte Gramatical  os tempos e 
modos do verbo na página 234. 
Ficha de trabalho sobre modos e tempos verbais. 
 
Preparar um relato oral e proceder à sua apresentação. 
 
 

 
 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Preparar o relato oral de um acontecimento ocorrido com o aluno, 
tendo sido considerado curioso/engraçado. 
(A apresentação deve ter a duração de 5 minutos). 

  
 
 



 

 

 
Novas Leituras 8 (ASA) – Plano da 2ª semanaLA 

NO DE AULA N.º > 59 
PORTUGUÊS 9.º ANO   TURMAS: ________      DATA: semana de 28 de set a 2 de outubro 2020   

 
Tema: Texto dramático  
Sequência: 4 
Conteúdo(s): Texto dramático; gramática. 
Domínio foco: Leitura/Educação Literária; gramática. 
Objetivo(s): Ler e interpretar texto literários, aprofundar conhecimentos gramaticais. 
Descritores: Ler texto literário de autor português. Identificar temas, ideias principais, pontos de 
vista e universos de referência, justificando; . Sistematizar elementos constitutivos do texto 
dramático (ato, cena, fala e indicação cénica). Distinguir diálogos, monólogos e apartes. Analisar o 
ponto de vista de diferentes personagens. Responder por escrito, de forma completa, a questões 
sobre um texto; Formular opiniões;  Gramática – variedades linguísticas; discurso direto e indireto; 
vocativo e sujeito. 
 
SUMÁRIO(S):  
Leitura dos elementos do texto dramático (página 184 do manual) para  esclarecimentos.  
Leitura do Texto “  Os herdeiros da lua de Joana” (páginas 172, 173 e 174 do manual) e realização 
de Saber Ler ( página 175 do manual).   
 
Realização da Gramática (Páginas 176 do manual). 
Relembrar no Suporte Gramatical  as alterações do discurso direto para indireto nas páginas 264 e 
265. Ficha de trabalho sobre esta matéria. 
 
Revisão das funções sintáticas – vocativo e sujeito – distinção das duas com exemplificação no 
quadro. (Relembrar no Suporte Gramatical na página 258).  
 
 
 

 
 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR: A incluir no exercício 10.1 de Saber ler (página 175). 

  
 
 



 

 

 
Novas Leituras 8 (ASA) – Plano da 3ª semanaLA 

NO DE AULA N.º > 59 
PORTUGUÊS 9.º ANO   TURMAS: ________      DATA: semana de 6  a 2 de outubro 2020   

 
Tema: Texto dramático  
Sequência: 4 
Conteúdo(s): Texto dramático; gramática. 
Domínio foco: Leitura/Educação Literária; gramática, oralidade. 
Objetivo(s): Ler e interpretar texto literários, aprofundar conhecimentos gramaticais, Treinar a 
oralidade. 
Descritores: Ler texto literário de autor estrangeiro. Identificar temas, ideias principais, pontos de 
vista e universos de referência, justificando; Analisar o ponto de vista de diferentes personagens. 
Responder por escrito, de forma completa, a questões sobre um texto; Formular opiniões;  
Gramática – Funções sintáticas – predicado e complementos; modificadores. 
 
SUMÁRIO(S):   
Leitura do texto “ O Avarento” (páginas 185 e 186 do manual) e realização do Grupo I ( página 186 
do manual).   
 
Relembrar no Suporte Gramatical  as funções sintáticas ligadas ao predicado e os modificadores 
nas páginas 259 e 260. Ficha de trabalho sobre esta matéria. 
 
Apresentação oral. 
 

 
 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Preparar a apresentação oral sobre um livro/ um filme/ uma série. 
(cerca de 5 minutos) 

  
 
 



 

 

 
Novas Leituras 8 (ASA) – Plano da 4ª semanaLA 

NO DE AULA N.º > 59 
PORTUGUÊS 9.º ANO   TURMAS: ________      DATA: semana de 12  a 16 de outubro 2020   

 
Tema: Texto poético  
Sequência: 5 
Conteúdo(s): Texto poético; gramática. 
Domínio foco: Leitura/Educação Literária; gramática, oralidade. 
Objetivo(s): Ler e interpretar texto literários; Aprofundar conhecimentos gramaticais; Treinar a 
oralidade. 
Descritores: Ler textos literários de autores portugueses. Identificar temas, ideias principais, pontos 
de vista e universos de referência, justificando; Analisar o ponto de vista de diferentes 
personagens. Responder por escrito, de forma completa, a questões sobre um texto; Formular 
opiniões;  Gramática – Frase complexa – orações coordenadas. 
 
SUMÁRIO(S):   
Relembrar as características do texto poético na página 227 do manual. 
 
Leitura da informação sobre CANTIGA DE AMIGO ( página 192). 
 Audição da cantiga de amigo “ Pelo  Souto do Crescente ” (página 192 do manual) e realização de 
Saber ler  ( página 193 do manual).  Reconto oral da história. 
 
Leitura do poema “Boas Noites” (página 194 do manual) e realização do exercício 7.1. da página 
195. 
 
Relembrar no Suporte Gramatical  as orações coordenadas na página 255. 
 Ficha de trabalho sobre esta matéria. 
 
 

 
 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Incluída na atividade de Saber ler – reconto oral da Cantiga de Amigo 
e exercício 6.1. da página 193. 

  
 
 



 

 

 
Novas Leituras 8 (ASA) – Plano da 4ª semanaLA 

NO DE AULA N.º > 59 
PORTUGUÊS 9.º ANO   TURMAS: ________      DATA: semana de 19  a 23 de outubro 2020   

 
Tema: Texto poético  
Sequência: 5 
Conteúdo(s): Texto poético; gramática. 
Domínio foco: Leitura/Educação Literária; gramática, oralidade. 
Objetivo(s): Ler e interpretar texto literários; Aprofundar conhecimentos gramaticais; Treinar a 
oralidade. 
Descritores: Ler textos literários de autores portugueses. Identificar temas, ideias principais, pontos 
de vista e universos de referência, justificando; Analisar o estado de espírito  do sujeito poético. 
Responder por escrito, de forma completa, a questões sobre um texto; Formular opiniões;  
Identificar recursos expressivos; Gramática – Frase complexa – orações subordinadas. 
 
SUMÁRIO(S):   
Leitura do poema “Descalça vai para a fonte” ( página 198 do manual). Realização de Saber ler na 
página 199. 
 
 Leitura do poema  “ Senhora, partem tam tristes ” (página 207 do manual) e  audição  da versão 
cantada por Amália Rodrigues “ Cantiga, partindo-se” ( procurar na internet). Realização de Saber 
ler e da Gramática  ( página 208 do manual). 
 
Relembrar no Suporte Gramatical  as orações subordinadas nas páginas 256 e 257. 
Ficha de trabalho sobre esta matéria. 
 
Leitura expressiva de um poema. 

 
 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Preparar a leitura expressiva de um poema ( escolha do aluno). 

  
 
 


