
 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS – DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – 7º ANO  

PLANIFICAÇÃO ANUAL – 2022-2023 

1.º Semestre  

Domínio Unidade 
Aulas 

Previstas 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes: 

Leitura (compreensão) 

Educação Literária 

Escrita (expressão) 

Oralidade (compreensão e 

expressão) 

Unidade 0 
Mensagens a Abrir 

Unidade 1 
Mensagens do quotidiano: 

Texto Publicitário - Artigo de Opinião - Crítica 
Unidade 2 

Narrativas da literatura popular e tradicional 
Unidade 3 

O Cavaleiro Da Dinamarca e outras narrativas 
Unidade 4 

Ladino, Mestre Finezas e outras narrativas 

Projeto de 
Leitura 

4 
 

14 
 
 

24 
 

24 
 

6 
 

(72-74 aulas 
de 50’) 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes: 

 

Gramática 

 

• Classe de palavras: […] conjunção e locução conjuncional coordenativa disjuntiva, conclusiva e 
explicativa […]. 
• Verbos regulares e irregulares em todos os tempos e modos. 
• A função sintática de modificador ([…] de verbo). 
• O pronome pessoal átono (verbos antecedidos de determinados pronomes e advérbios). 
• Processos de derivação e de composição na formação regular de palavras. 
• Sinais de pontuação em função da construção da frase.  
Retoma de conhecimentos dos ciclos anteriores: 
• monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo. 
• Classe de palavras: nome, adjetivo, determinante, pronome, preposição, advérbio, verbo, 
conjunção e locução conjuncional (coordenativas copulativas e adversativas, subordinativas 
temporais e causais). 
• Frase simples e frase complexa. 
• Orações coordenadas (copulativas e adversativas). 
• Orações subordinadas (adverbiais causais e temporais). 
• Discurso direto e discurso indireto. 

Integrado nas 
várias 

unidades  

 

2.º Semestre  

Domínio Unidade 
Aulas 

Previstas 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes: 

Leitura (compreensão) 

Educação Literária 

Escrita (expressão) 

Oralidade (compreensão e 

expressão) 

Unidade 4 (continuação) 
Ladino, Mestre Finezas e outras narrativas 

Unidade 5 
Texto Dramático: 

 Leandro, Rei da Helíria, de Maria Alberta Menéres 
Unidade 6 

Texto poético 

Projeto de 
Leitura 

22 
 

22 
 
 

18 
 

(62-64 aulas 
de 50’) 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes: 

 

Gramática 

• Classe de palavras: determinante relativo, pronome relativo, advérbio relativo; conjunção e locução 
conjuncional coordenativa disjuntiva, conclusiva e explicativa e subordinativa final, condicional, 
completiva; locução prepositiva. 
• Verbos regulares e irregulares em todos os tempos e modos.  
• O modo conjuntivo em contextos de uso obrigatório em frases complexas. 
• A função sintática de modificador (de nome e de verbo). 
• O pronome pessoal átono (verbos antecedidos de determinados pronomes e advérbios).  
• Orações subordinadas: adverbiais finais, condicionais; adjetivas relativas (restritiva e explicativa).  
• Orações subordinadas: substantivas completivas (selecionadas por verbo).  
• Processos de derivação e de composição na formação regular de palavras. 
• Sinais de pontuação em função da construção da frase.  
• Traços da variação da língua portuguesa de natureza geográfica.   
Retoma de conhecimentos dos ciclos anteriores: 
• Classe de palavras: nome, adjetivo, determinante, pronome, quantificador, preposição, advérbio, 
verbo, interjeição, conjunção e locução conjuncional (coordenativas copulativa e adversativa, 
subordinativa temporal e causal). 
• Funções sintáticas: sujeito, vocativo, predicado, complementos (direto, indireto, oblíquo, agente 
da passiva), predicativo do sujeito. 
• Distinção entre frase simples e frase complexa.  
• Orações coordenadas (copulativas e adversativas).  
• Orações subordinadas (adverbiais causais e temporais). 
• Frase ativa e frase passiva. 
• Discurso direto e discurso indireto. 

Integrado nas 
várias 

unidades  

 

Manual:  
Mensagens 7, 

Texto 


