
                       Plano Trimestral de Português – 9º ano                    

1º Período -  aproximadamente 66 tempos de 45 minutos 
 

Leitura / Educação Literária 

 
Unidade 0:  diagnose da turma 
Unidade 1: Comunicadores do século XXI  
Textos diversos dos média: 

 Crónicas 
“Portugal é um fogo que arde sem se prever”  

         “História sem palavras”  
          “A consequência dos semáforos” 

 Recensão de livro  
                “Os Miseráveis, de Victor Hugo” 

 Editorial 
 

Unidade 2 : Texto narrativo 
 Elementos da narrativa 

 Contos integrais:  
 “A palavra mágica” e/ou 
“A Aia”  

 Excertos de narrativas da literatura juvenil 
e de autores estrangeiros: 

        “O fantasma de Canterville”, 
 “A flor e a escola”, 
“O alienista” ou “História Comum” ou 
“Felicidade clandestina” 

 Outros textos: 
Carta, 
Comentário, 
Apreciação crítica, 

 
Unidade 4: Texto dramático 

 Início do estudo do “ Auto da Barca do 
Inferno” de Gil Vicente: 

Biografia e contexto histórico,  
Elementos constitutivos do drama e espetáculo 
teatral, 
 Estudo de parte das cenas do auto.  
Tipos de cómico,  

Personagens- tipo. 

 
Escrita 
Reescrita/transformação de crónica. 
Texto expositivo. 
Texto de opinião. 
 
 
 Expressão oral 
Os alunos escolhem uma obra das metas de 9º ano 
para redação de apreciação crítica e apreciação 
crítica oral. 
 
 
 
 

 
Gramática 

 
 

 Funções sintáticas 

 Divisão e classificação de orações 

 Pronominalização (Pronome pessoal 
em adjacência verbal) 

  Flexão verbal 

 Relações entre palavras 
(Holonímia/meronímia e hiperonímia/ 
hiponímia) 

 Frase ativa/frase passiva 

 Processos de formação de palavras 

 Variação e normalização linguística 

 Classes e subclasses de palavras 

 Evolução fonética e semântica 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nota: Os conteúdos gramaticais serão sempre 
objeto de estudo ao longo de todos os 
períodos. Abordar-se-ão oportunamente, 
sempre que as leituras efetuadas o suscitem. 

 

 



 

 

 

 

 

2º Período - aproximadamente 54 tempos de 45 minutos 

Leitura / Educação Literária 

 

Unidade 4: Texto dramático 
 “Auto da Barca do Inferno” – conclusão do 

estudo da obra. 

 

Unidade 3: Texto poético 

 Elementos constitutivos da poesia lírica/ 
convenções versificatórias. 

 12 Poemas de autores indicados nas Metas:  

“Ó sino da minha aldeia”, 
“Se estou só, quero não ‘star”, 
“O mostrengo” 
“Mar Português” 
“E tudo era possível”, 
“O recreio”, 
“Monotonia”, 
“III [O tempo parou]”, 
“Porque”, 
“Quando a harmonia chega”, 
 “Luís, o poeta, salva a nado o poema” 
“Camões dirige-se aos seus contemporâneos” 
 

Unidade 2: “ Os Lusíadas” (início do estudo) 

 Camões: contexto histórico, social e cultural 

 Os Lusíadas: estrutura formal, epopeia, fontes,  
narrativa in medias res 

 A mitologia greco-latina n’Os Lusíadas 

 Proposição (I, 1-3) 

 Consílio dos Deuses no Olimpo (I, 19-41) 

 Inês de Castro (III, 118-135) 

 Despedidas em Belém (IV, 84-93) 
 

 

Gramática 

 

 

 Funções sintáticas 

 Divisão e classificação de orações. 

 Pronominalização (Pronome pessoal 

em adjacência verbal) 

 Flexão verbal 

 Variação, normalização e mudança 

linguística 

 Formação de palavras: processos 

morfológicos e morfossintáticos; 

 Processos irregulares de formação 

de palavras; 

 Evolução fonética e semântica 

 Classes e subclasses de palavras 

 Regras do uso da vírgula 
 

 
 

 

Nota: Os conteúdos gramaticais serão 

sempre objeto de estudo ao longo de todos 

os períodos. Abordar-se-ão oportunamente, 

sempre que as leituras efetuadas o suscitem. 

 

3º Período - aproximadamente 30 tempos de 45 minutos 

Leitura / Educação Literária 
 

Unidade 2: “ Os Lusíadas” (conclusão do estudo) 

 Adamastor (V, 37-60)  

 Tempestade (VI, 70-94) 

 A Ilha dos Amores (IX, 18-29) 

 Lionardo (IX, 75-84) 

 Chegada a Portugal e epílogo (X, 142-146; 154-
156) 

 

 

Gramática 
 
 
 
Os conteúdos gramaticais serão sempre 
objeto de estudo ao longo de todos os 
períodos. Abordar-se-ão oportunamente, 
sempre que as leituras efetuadas o suscitem. 

 

 


