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Planificação anual – PorBIB, 6.º ano 

Parceria com a Biblioteca 

Unidades / 
Textos 

Domínios / Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Avaliação 
(modalidades e instrumentos) 

 

Unidade 2.1* 

Contos de Grimm e 

outros textos 

alíneas b) e f). 

 

 

 

 

Unidade 2.3* 

Ulisses e outros 

textos 

 

Guião de Leitura 

 

 

 

 

 

 

LEITURA RECREATIVA 

• Ler textos com características narrativas e expositivas de maior complexidade, associados a finalidades várias 

(lúdicas, estéticas, publicitárias e informativas) e em suportes variados.  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

EDUCAÇÃO LITERÁRIA  

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

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

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

• Ler integralmente obras literárias narrativas […] (no mínimo, […] dois contos de Grimm, três narrativas 

extensas de autor […], da literatura para a infância, de adaptações de clássicos e da tradição popular).  

• Expressar reações aos livros lidos e partilhar leituras através de declamações, representações teatrais, escrita 

criativa, apresentações orais.  

. Intervir em blogues e em fóruns*, por meio de textos adequados ao género e à situação de comunicação. 

 Leitura integral da obra:  

 Leitura expressiva 

 Aspetos nucleares do texto  

ESCRITA 

• Escrever textos de carácter narrativo, integrando o diálogo e a descrição.  

• Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e partilha de textos.  

• Intervir em blogues e em fóruns*, por meio de textos adequados ao género e à situação de 

comunicação. 

• Redigir textos de âmbito escolar, como […] o resumo. (resumo da obra) 

• Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre situações vividas e sobre leituras feitas. 

 

 Grelhas de 

observação/avaliação: 

– velocidade da leitura 

– leitura em voz alta 

 

 Trabalhos 

individuais/de 

grupo/pares 

 

 Produção de textos 

 Resolução de 

questionários de 

natureza diversa 
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2.º semestre 

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

Unidade 2.2* 

Pedro Alecrim e outros 

textos 

Guião de Leitura 

– Pedro Alecrim (p. 83) 

* Ver Observações, 

alínea b). 

 

 Leitura integral da obra:  

 Leitura expressiva 

 Aspetos nucleares do texto (trabalho de grupo) 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

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

temas comuns em obras, em géneros e em manifestações artísticas diferentes. 

 

ESCRITA 

• Escrever textos de carácter narrativo, integrando o diálogo e a descrição.  

• Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e partilha de textos.  

• Intervir em blogues e em fóruns*, por meio de textos adequados ao género e à situação de 

comunicação. 

• Redigir textos de âmbito escolar, como […] o resumo. (resumo da obra) 

• Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre situações vividas e sobre leituras feitas.  

 Grelhas de 

observação/avaliação: 

– velocidade da leitura 

– leitura em voz alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de grupo 

 

 

Unidade 3* 

Os Piratas e outros textos 

– O lenço vermelho (p. 150) 

– No barco dos piratas 

(p. 155) 

Guião de Leitura 

– Os Piratas (p. 158) 

– Gulliver em Portugal (p. 160) 

LEITURA 

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um texto.  

• 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 obras, em géneros e em manifestações artísticas diferentes.  

 Grelhas de 

observação/avaliação: 

– velocidade da leitura 

– leitura em voz alta 

 

 

 

 

Trabalho de grupo 
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[– A constipação do Rei 

(p. 164)] 

 

Unidade 4.1* 

As Naus de Verde Pinho* e 

outros textos 

– A nau Catrineta (p. 170) 

 

• Ler integralmente obras literárias […] poéticas e dramáticas (no mínimo, quatro poemas de autores 

portugueses, quatro poemas de autores lusófonos, um poema do Romanceiro, de Almeida Garrett […], um 

texto dramático, da literatura para a infância […] e da tradição popular).  

 

 

 

• Interpretar adequadamente os textos de acordo com o género literário.  

• Analisar o sentido conotativo de palavras e expressões.  

• Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica (redondilha*).  

• Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações cénicas.  

 

 

 

 

 Grelhas de 

observação/avaliação: 

– velocidade da leitura 

– leitura em voz alta 

 

 

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

 

 

 


