AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PROENÇA-A-NOVA - 160799
Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca

Disciplina: português

6º Ano

Ano Letivo: 2018/2019
Conteúdos / Unidades
Didáticas

Calendarização

Gramática

Classes de palavras (revisão)

Texto utilitário (entrevista, notícia, roteiro,
sumário, receita)

Verbo – tempos e modos
Texto publicitário

(revisão)

Texto de enciclopédia e de dicionário

Ordenação alfabética (revisão)

Biografia
Classificação de palavras:

Texto expositivo/informativo

posição da sílaba tónica

Paráfrase

e número de sílabas (revisão)
Sinónimos e antónimos

Texto narrativo: ação, espaço, tempo,

(revisão)

narrador, personagens e autor.

Palavras simples e palavras

Conto tradicional popular/de origem
popular: estrutura e características

complexas (revisão)
Processos de formação

Metáfora
1º Período

de palavras: derivação e
composição

Leitura recreativa / expressiva
Interpretação textual

Verbo – modo condicional
Leitura orientada: Contos Gregos (António
Sérgio)

Classes de palavras (revisão)
Funções sintáticas (revisão)

Produção de texto oral com diferentes
finalidades

Verbo – modo conjuntivo
Formas verbais não finitas:
infinitivo
impessoal,
infinitivo
pessoal,
particípio e
gerúndio
Verbo – tempos e modos
(revisão)
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Texto narrativo: ação, espaço, tempo,

Pronomes indefinidos

narrador, personagens e autor.

Complemento direto e
complemento indireto –
pronomes pessoais
correspondentes (revisão)

Leitura recreativa
Retrato
Resumo/ reconto

Complemento oblíquo

Texto expressivo

Funções sintáticas (revisão)

Construção de uma narrativa

Modificador

Texto expositivo

Predicativo do sujeito

Texto descritivo
2º Período

Leitura orientada: “Rosa, minha irmã Rosa”, de
Alice Vieira /
“Chocolate à chuva”, de Alice Vieira
Produção de texto oral com diferentes
finalidades

Verbo – subclasses
Frase ativa e frase passiva
Complemento
agente da passiva
Funções sintáticas (revisão)
Verbo – verbo auxiliar
dos tempos compostos
e da passiva
Frase simples
e frase complexa

Texto dramático: estrutura e características
Leitura orientada: “Os piratas” de Manuel
António Pina

3º Período

Texto poético: estrutura e características:
Classificação de estrofes quanto ao número
de versos;
Rima toante e consoante; Perífrase
Poema narrativo; Romance tradicional
Contagem de sílabas métricas/esquema
rimático
Leitura orientada “As naus de verde pinho”
de Manuel Alegre
Leitura recreativa
Produção de texto oral com diferentes
finalidades
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Determinantes interrogativos
Pronomes pessoais em
adjacência verbal
Interjeição
Verbo – modo imperativo
(revisão)
Onomatopeia
Vocativo
Verbos copulativos e
predicativos do sujeito

Leitura expressiva
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Discurso direto e indireto
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Verbo – tempos e modos
(revisão)
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