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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA FERNÃO DO PÓ 

Síntese dos conteúdos da disciplina de Português – 7.º ano 

Manual: Diálogos, Fernanda Costa e Luísa Mendonça, Porto Editora             

Unidades temáticas / Textos Conteúdos 
Diagnose 

Narrativas da literatura popular e tradicional 
- A comadre Morte (pág. 27) 

 
Narrativas de autores portugueses e lusófonos 

- Ladino (pág. 84) 
- Mestre Finezas (pág. 91) 
- Havia muito sol do outro lado (pág. 102) 
- Avó e neto contra areia e vento (pág. 121) 

 
Narrativas juvenis de aventura e fantásticas 

- O Meu Noivo (pág. 69) 
 

OBRA EXTENSA: 
O Cavaleiro da Dinamarca, Sophia de Mello Breyner 

Andresen 
Narrativas de autores estrangeiros 

OBRA EXTENSA: 
História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a 

Voar, Luís Sepúlveda 
 

Texto dramático 
OBRA EXTENSA: 

Leandro, Rei da Helíria, Alice Vieira  
 

Texto poético 
- Eugénio de Andrade: “As palavras” (pág. 

Gramática 

Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 

- Identificar e conjugar verbos em todos os tempos (simples e compostos) e modos. 

- Sistematizar paradigmas flexionais dos verbos regulares da 1.ª, da 2.ª e da 3.ª conjugação. 

- Identificar as formas dos verbos irregulares e dos verbos defetivos (impessoais e unipessoais). 

- Sistematizar padrões de formação de palavras complexas: derivação (afixal e não-afixal) e 

composição (por palavras e por radicais). 

- Formar o plural de palavras compostas. 

- Explicitar o significado de palavras complexas a partir do valor do radical e de prefixos e sufixos 

nominais, adjetivais e verbais do português. 

 

Reconhecer e conhecer classes de palavras. 

- Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 

   a) nomes: próprio e comum (coletivo); 

   b) adjetivos: qualificativo e numeral; 

   c) verbo principal (intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto), 

copulativo e auxiliar (dos tempos compostos e da passiva); 

   d) advérbio: valores semânticos – de negação, de afirmação, de quantidade e grau, de modo, de tempo, de 

lugar, de dúvida, de inclusão, de exclusão, de designação; funções – relativo, interrogativo e conectivo; 

   e) determinante: artigo (definido e indefinido), demonstrativo, possessivo, indefinido, relativo, interrogativo; 

   f) pronome: pessoal, demonstrativo, possessivo, indefinido, relativo; 

   g) quantificador numeral ; 

   h) preposição; 

   i) conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa; 
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160),“Canção (pág. 162) e “Urgentemente” (pág. 163) 
 
- Alexandre O’Neill: “Amigo” (pág. 165) e “Gaivota” 
(pág. 167) 
 
- António Ramos Rosa: “ Para um amigo tenho sempre 
um relógio” (pág. 169) 
 
- Miguel Torga: “História antiga” (pág. 170), “Segredo” 
(pág. 82) e “A espera” (pág. 172) 
 
- Manuel da Fonseca: “Mataram a tuna!” (pág. 173) 
 
- António Gedeão: “Lágrima de preta” (pág. 176”) e 
“Pedra Filosofal” (pág. 178) 
 
- David Mourão-Ferreira: “Capital” (pág. 180) 
 
- José Régio: “O Papão” (pág. 184) 

 
- Sebastião da Gama: “O sonho” (pág. 187) 
 
- Florbela Espanca: “Ser poeta” (Pág. 193) 

 
Textos não literários 

- Texto biográfico (pág. 200)  
- Texto expositivo (pág. 202) 
- Notícia (pág. 207) 
- Reportagem (pág. 210) 
- Entrevista (pág. 213) 
- Texto de opinião e crítica (pág. 217) 
- Publicidade (pág. 223) 
- Roteiro (pág. 225) 

   j) conjunção subordinativa: causal e temporal; 

   k) locução: prepositiva e adverbial; 

   l) interjeição. 

 

Analisar e estruturar unidades sintáticas. 

- Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal: em frases afirmativas; em 

frases que contêm uma palavra negativa; em frases iniciadas por pronomes e advérbios 

interrogativos; com verbos antecedidos de certos advérbios (bem, mal, ainda, já, sempre, só, 

talvez…). 

- Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas no ciclo anterior: sujeito, 

vocativo, predicado, complemento direto, complemento indireto, complemento oblíquo, 

complemento agente da passiva, predicativo do sujeito, modificador. 

- Identificar o sujeito subentendido e o sujeito indeterminado. 

- Transformar frases ativas em frases passivas e vice-versa (consolidação), 

- Transformar discurso direto em indireto e vice-versa (todas as situações). 

- Identificar processos de coordenação entre orações: orações coordenadas copulativas 

(sindéticas e assindéticas), adversativas, disjuntivas, conclusivas e explicativas. 

- Identificar processos de subordinação entre orações: 

   a) subordinadas adverbiais causais e temporais; 

   b) subordinadas adjetivas relativas. 

- Identificar oração subordinante. 

 


