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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
Ano letivo 2021 / 2022

Ensino Básico
PLNM A1 - 2º ciclo

Número de aulas previstas ao longo do ano

Turmas 1º Semestre 2º Semestre Total

5º 4 / 6º 4 101 87 188

Tópicos de conteúdo
DOMINIOS/COMPETÊNCIAS NUCLEARES

das Aprendizagens Essenciais

Oralidade Escrita Leitura Gramática

1º
SEMESTRE

Unidade 0 – A Língua

Unidade 1 – Apresentação

Unidade 2 –A Família

Unidade 3 – O calendário e o
estado do tempo

Unidade 4 –Estados Físicos e
Emocionais

Compreender
breves

mensagens
sobre a
vivência

quotidiana

Produzir
enunciados
breves

sobre situações
do quotidiano
pessoal e
escolar

Comunicar em
situações
quotidianas

Interagir com
com os seus

pares e com os
docentes em
contexto

sociocultural e
transdisciplinar.

Compreender as
principais ideias de
textos escritos

sobre assuntos do
quotidiano

Produzir
breves textos
escritos sobre
assuntos do
quotidiano

Conhecer e explicitar
algumas regras

gramaticais da língua
portuguesa em função

das necessidades
comunicativas

.
2º

SEMESTRE Unidade 5– A casa

Unidade 6 –A cidade

Unidade 7 – A escola

Unidade 8 – Bebidas e
refeições

Material necessário: caderno diário, material de escrita, manual adotado com o respetivo caderno de exercícios, fotocópias disponibilizadas e caderneta do aluno.
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
Ano letivo 2021 / 2022

Ensino Básico
PLNM A2 - 2º ciclo

Número de aulas previstas ao longo do ano

Turmas 1º Semestre 2º Semestre Total

5º 4 / 6º 4 101 87 188

Tópicos de conteúdo
DOMINIOS/COMPETÊNCIAS NUCLEARES

das Aprendizagens Essenciais

Oralidade Escrita Leitura Gramática

1º
SEMESTRE

Unidade 1 –A Cidade

Unidade 2- Rotina diária

Unidade 3- Tempos Livres

Compreender
os aspetos

essenciais de
uma sequência
falada e de um

diálogo

Formular
questões e
problemas

Explicar
conceitos

Interagir com
os seus pares e

com os
docentes em
contexto

sociocultural e
transdisciplinar

Responder a
questionários sobre
temas diversificados

Produzir textos
sobre assuntos

conhecidos ou de
interesse pessoal

Compreender o
sentido global, o
conteúdo e a

intencionalidade de
textos de linguagem

corrente

Conhecer e explicitar
algumas regras

gramaticais da língua
portuguesa em função

das necessidades
comunicativas

.

2º
SEMESTRE

Unidade 4- Experiências
pessoais

Unidade 5- Manifestações
artísticas

Unidade 6 –Portugal

Material necessário: caderno diário, material de escrita, manual adotado com o respetivo caderno de exercícios, fotocópias disponibilizadas e caderneta do aluno.
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
Ano letivo 2021 / 2022

Ensino Básico
PLNM B1 - 2º ciclo

Número de aulas previstas ao longo do ano

Turmas 1º Semestre 2º Semestre Total

5º 4 / 6º 4 101 87 188

Tópicos de conteúdo
DOMINIOS/COMPETÊNCIAS NUCLEARES

das Aprendizagens Essenciais

Oralidade Escrita Leitura Gramática

1º
SEMESTRE

Unidade 1- Textos da tradição
oral

Unidade 2 –Texto poético

Unidade 3 –Textos biográficos
Diário, memórias, autobiografia,
carta (informal)

Recontar
histórias

Expor
conceitos e

ideias

Exprimir uma
opinião de
forma

fundamentada

Interagir com
os seus pares e

com os
docentes em
contexto

sociocultural e
transdisciplinar

Produzir textos
narrativos, de
opinião e do
domínio

transacional

Interpretar textos
jornalísticos
(notícias,

apreciações críticas,
entrevistas),

publicitários, textos
autobiográficos e

literários de
dimensão e
vocabulário
acessíveis

Conhecer e explicitar
algumas regras

gramaticais da língua
portuguesa em função

das necessidades
comunicativas

.

2º
SEMESTRE

Unidade 4 – Texto narrativo

Unidade 4 – Comunicação
Social e Publicidade

Unidade 5 - Texto dramático

Material necessário: caderno diário, material de escrita, manual adotado com o respetivo caderno de exercícios, fotocópias disponibilizadas e caderneta do aluno.


