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Planificação Portbib – Português, 5.º ano 

Parceria com a Biblioteca 

1.º semestre 

Unidades / Textos Domínios / Conhecimentos, capacidades e atitudes Avaliação 
(modalidades e instrumentos) 

Unidade 0 

Apresentações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unidade 2.1 

Fábulas, lendas e outros 

textos 

– A ilha de Timor (p. 52) 

 

 

 

 

 

 

LEITURA 

• Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a finalidades lúdicas, estéticas e 

informativas.  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  

 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

• Desenvolver um projeto de leitura* que integre explicitação de objetivos de leitura pessoais e comparação de 

temas comuns em livros, em géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em 

contrato de leitura com o(a) professor(a)). 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa […] (no mínimo, um livro infantojuvenil, […] duas 

lendas, três contos de autor […] – selecionados da literatura para a infância, de adaptações de clássicos e 

da tradição popular).  

comparação).  

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são representados nas obras lidas […].  

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

 

ESCRITA 

• Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes finalidades e géneros textuais.  

• Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

• Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que convém à finalidade 

comunicativa.  

 

 

 

 

 

observação/avaliação: 

– velocidade da leitura 

– leitura em voz alta 

– expressão oral 

– escrita 

– atitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabalhos 

individuais/de 

grupo/pares 
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Unidade 2.2 

A Viúva e o Papagaio e 

outros textos 

Guião de Leitura – A Viúva e o 

Papagaio (p. 78) 

– A Floresta: excertos 

descritivos (p. 80) 

 

 

 

• Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e conclusão coerentes, individualmente 

ou após discussão de diferentes pontos de vista. 

 

ORALIDADE 

Expressão 

• Preparar apresentações orais ([…] reconto […]) individualmente ou após discussão de diferentes pontos de 

vista.  

• Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades.  

• Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos graus de formalidade, com respeito por regras 

de uso da palavra.  

• Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de voz).  

• Produzir um discurso com elementos de coesão adequados (concordância; tempos verbais; advérbios; 

variação das anáforas; uso de conectores frásicos e textuais mais frequentes). 

 

 

 

Unidade 2.3 

A Fada Oriana e outros 

textos 

– A descoberta (p. 102) 

– O castigo (p. 107) 

– O perdão (p. 111) 

Guião de Leitura – A Fada 

Oriana (p. 114) 

– O rapaz e o robô (p. 119) 

 

 

 

 

 

LEITURA 

• Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a finalidades lúdicas, estéticas e 

informativas.  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um texto.  

• Fazer inferências, justificando-as.  

• Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.  

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  

• Analisar textos em função do género textual a que pertencem (estruturação e finalidade): verbete de 

enciclopédia […], notícia […] (em diversos suportes).  

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

• Desenvolver um projeto de leitura* que integre explicitação de objetivos de leitura pessoais e comparação de 

temas comuns em livros, em géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em 

– Produção de textos e 

resolução de 

questionários de 

natureza diversa 

– Autoavaliação 

 

– Grelhas de 

observação/avaliação: 

– velocidade da leitura 

– leitura em voz alta 

– expressão oral 

– escrita 

– atitudes 
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Unidade 2.4 

A Vida Mágica da 

Sementinha e outros textos 

 

 

 

contrato de leitura com o(a) professor(a)). 

• Ler integralmente textos literários de natureza narrativa […] (no mínimo, um livro infantojuvenil […] – 

selecionados da literatura para a infância, de adaptações de clássicos e da tradição popular).  

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.  

• Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: personagens, narrador, contexto 

temporal e espacial, ação.  

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos literários (designadamente personificação, 

comparação).  

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são representados nas obras lidas e compará-

lo com outras manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema, etc.).  

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

 

ESCRITA 

• Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

• Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que convém à finalidade 

comunicativa.  

• Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e conclusão coerentes, individualmente 

ou após discussão de diferentes pontos de vista. 

 

 

– Produção de textos e 

resolução de 

questionários de 

natureza diversa 

 

- Trabalhos 

individuais/de 

grupo/pares 

 

 

2.º semestre 

Unidades / Textos Domínios / Conhecimentos, capacidades e atitudes Avaliação 
(modalidades e instrumentos) 

Unidade 3 

O Príncipe Nabo e outros 

textos 

Guião de Leitura – O Príncipe 

Nabo (p. 160) 

 

 

 

LEITURA 

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um texto.  

• Fazer inferências, justificando-as.  

• Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.  

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  

• Analisar textos em função do género textual a que pertencem (estruturação e finalidade): […] entrevista […] 

– Produção de textos e 

resolução de 

questionários de 

natureza diversa 

 

– Autoavaliação 
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Unidade 4.1 

Poemas e outros textos 

 A Cavalo no Tempo 

– Medidas (p. 172) 

– Diz o avô (p. 178) 

 O Limpa-Palavras e outros 

poemas 

– O limpa-palavras (p. 184) 

 

 

 

(em diversos suportes).  

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

• Desenvolver um projeto de leitura* que integre explicitação de objetivos de leitura pessoais e comparação de 

temas comuns em livros, em géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em 

contrato de leitura com o(a) professor(a)). 

• Ler integralmente textos literários de natureza […] lírica e dramática (no mínimo, […] quatro poemas […] e 

um texto dramático – selecionados da literatura para a infância […]).  

• Interpretar o texto em função do género literário.  

• Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

• Fazer declamações e representações teatrais. 

ESCRITA 

• Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

 

ORALIDADE 

Expressão 

• Preparar apresentações orais ([…] tomada de posição) individualmente ou após discussão de diferentes 

pontos de vista.  

• Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de voz).  

  

 

– Grelhas de 

observação/avaliação: 

– velocidade da leitura 

– leitura em voz alta 

– expressão oral 

– escrita 

– atitudes 

 

 

 

- Trabalhos 

individuais/de 

grupo/pares 

 

 

 

 

 

OBS: Participação no concurso: “Miúdos a votos” e outros 

 

 

 


