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1º Período 2º Período 3º Período 

SEQUÊNCIA 1 – CRÓNICAS E OUTROS TEXTOS 

 

2 Crónicas(de Maria Judite de Carvalho e/ou António Lobo 
Antunes) 
 

Texto informativo 
Crítica 
 

Classes de palavras: 
nome, pronome, verbo, adjetivo, determinante, quantificador 

Flexão verbal 

Tipos de verbo principal 

Verbo defetivo (unipessoal e impessoal) 

Infinitivo pessoal e impessoal 

Formas verbais não finitas 

Plural do nome 

Pronome em adjacência verbal 

 
SEQUÊNCIA 2 – AUTO DA BARCA DO INFERNO E 
OUTROS TEXTOS 
 
1 peça teatral de Gil Vicente (Auto da Barca do Inferno ou 

Auto da Índia) 
“Vilancete castelhano de Gil Vicente”, de Carlos de Oliveira 
 

Textos expositivos 
Textos de opinião 
Texto argumentativo 
Comentário 

 
 

Classes de palavras: pronome, advérbio, determinante, 

interjeições, 

preposições, 

subclasses do verbo 

Flexão verbal 

Pronome em adjacência verbal 

Processos fonológicos 

Funções sintáticas: 

sujeito, predicado, complemento direto, complemento 

SEQUÊNCIA 3 – OS LUSÍADAS E OUTROS TEXTOS 
 
Os Lusíadas, de Luís de Camões 
Texto científico 

Texto narrativo 
Texto expositivo 
Texto argumentativo 

 

Significado das palavras a partir do valor dos prefixos 

e sufixos 

Formação de palavras 

Classes de palavras: 

pronome relativo, advérbio, conjunção, locução conjuncional, 

preposição 

Tempos e modos verbais 
Pronome em adjacência verbal 

Funções sintáticas 

Tipos de sujeito 

Divisão e classificação de orações 

Orações subordinadas adjetivas 

Oração subordinada substantiva completiva 

Neologismos e arcaísmos 

Sentido conotativo e denotativo 

Processos fonológicos 

 
SEQUÊNCIA 4 – TEXTOS DE AUTORES 
PORTUGUESES 
 
2 narrativas de autores portugueses 
1 texto de literatura juvenil 

Texto narrativo 
Texto argumentativo 
Entrevista 

 

Advérbio: valores semânticos e funções 

Locução adverbial 

Locução prepositiva 

Tempos e modos verbais 

Pronome em adjacência 

SEQUÊNCIA 5 – NARRATIVAS ALÉM-FRONTEIRAS 
 
conto de autor de país de língua oficial portuguesa 
1 texto de autor estrangeiro 
 

Pronome em adjacência verbal 

Funções sintáticas 

Divisão e classificação de orações 
Discurso direto e indirecto 

 
SEQUÊNCIA 6 – POESIA 
 
4 poemas de Fernando Pessoa 

12 poemas de pelo menos 10 autores diferentes 
 

Classes de palavras 

Funções sintáticas 

Divisão e classificação de orações 

Frase ativa e frase passiva 

Significação de palavras 

Relações semânticas 

Processos fonológicos 
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indireto, 

complemento oblíquo, complemento agente da passiva, 

vocativo, 

modificador, modificador do nome apositivo, modificador do 

nome restritivo 

Tipos de sujeito 

Conjunções e locuções conjuncionais coordenativas 

Orações coordenadas sindéticas e assindéticas 

Conjunções e locuções conjuncionais subordinativas 

Orações subordinadas Adverbiais 
Evolução semântica 

Arcaísmos 

 

 

Funções sintáticas 

Evolução semântica 

Orações subordinadas substantivas 

Divisão e classificação de orações 

 

 

 


