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INTRODUÇÃO
A Língua Portuguesa é a língua oficial em Angola, de escolaridade e de
comunicação nacional e internacional. A língua veicular através da qual se emitem
e recebem mensagens, sendo a base para a aquisição de conhecimentos técnicocientíficos, valores éticos, cívicos e culturais.
Ela desempenha também a função de veículo para a transmissão e aquisição de
conhecimentos implícitos e explícitos, instrumento de integração, meio de apoio e
articulação de todas as disciplinas. Outro aspecto inerente ao ensino da Língua
Portuguesa é a dimensão estética que a língua contempla e potencia: o
desenvolvimento da sensibilidade, criatividade e apreço pela leitura, através do
contacto com vários tipos de textos e géneros literários, bem como o gosto pela
criação de textos como forma de personalização e comunicação com os outros.
Na estruturação programática do 1º Ciclo do Ensino Secundário teve-se em atenção
o enquadramento temático, a partir do qual se deverão desenvolver os conteúdos
nucleares da disciplina.

OBJECTIVOS
Em termos genéricos, poderemos apontar ao ensino da Língua
Portuguesa no 1º Ciclo quatro grandes objectivos:
•

Desenvolver a capacidade de comunicação a nível nacional e
internacional que permita alargar o horizonte pessoal do aluno;

•

Conhecer instrumentos de comunicação e expressão
oral e escrita que permitam a integração social e a
participação consciente no processo político-cultural e
sócio-económico do país;

•
•
•

Desenvolver competências de análise e interpretação dos conteúdos
escritos e orais;
Compreender vários tipos de textos, seu contexto, estrutura, finalidades e
características linguísticas;
Desenvolver a sensibilidade e a criatividade do aluno,
através da leitura e da escrita do texto literário e não
literário.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
7ª CLASSE

Iº TRIMESTRE
TEMA: Tipologias Textuais
Texto NARRATIVO
•

Vocabulário;

•

Leitura de textos narrativos;

•

Resposta a perguntas orais e escritas de interpretação global do texto;

•

Divisão do texto em partes lógicas;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Introdução, Desenvolvimento e Conclusão);
Resumo textual pelos títulos atribuídos às partes lógicas;
Características da narrative;
Produção de textos narrativos;
Alguns factores de comunicação: Código, mensagem, emissor e receptor;
Classes morfológicas: substantivos e sua flexão; o verbo, tempo e modo;o
adjectivo sua flexão;
7. As conjunções coordenativas e adversativas.
TEXTO DESCRITIVO
1. Leitura expressiva, clara e fluente do Texto;
2. Interpretação do texto: Resposta a perguntas orais e escritas de
interpretação global do texto;

3. Vocabulário;
4. Leitura expressiva, clara e fluente do Texto;
5. Interpretação do texto;
6. Divisão do texto em três partes lógicas (Introdução;
7. Resposta a perguntas orais escritas de interpretação global do texto;
8. Desenvolvimento e Conclusão);
9. Resumo do texto pelos títulos atribuídos ás três partes lógicas;
10. Produção de textos descritivos;
11. Realização de actividades de conversão textual;
12. Classes morfológicas:
• Verbos sensitivos (ver, olhar, sentir);
• Verbos declarativos (dizer, afirmar);
• Verbos dinâmicos (andar, ir, vir, voltar);
• Tempos verbais;
• O adjectivo;
• A preposição;
• O advérbio;
• Denotação e conotação;
• Conjunções coordenativas e subordinativas;
• Orações coordenadas e subordinadas.
IIº TRIMESTRE
TEXTO APELATIVO /INJUNTIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vocabulário;
Leitura de textos injuntivos;
Interpretação de textos injuntivos:
Resposta a perguntas orais e escritas de interpretação global do texto;
Divisão do texto em três partes lógicas;
Atribuição de títulos às três partes lógicas do texto;
Resumo do texto pelos títulos atribuídos às partes lógicas.
Características do texto injuntivo.

PRODUÇÃO DE TEXTOS APELATIVOS/INJUNTIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tipos de frases;
Frases nominais;
A voz activa e a passiva;
As funções do agente da passiva;
As orações condicionais;
Os substantivos abstractos;
Flexão dos verbos em tempo e modo;

III- TRIMESTRE
TEXTO INFORMATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leitura de textos informativos;
Interpretação de textos informativos.
Características dos textos informativos.
Produção de textos informativos;
Emprego dos numerais;
Tempos simples e compostos;
Constituintes oracionais (sujeito, predicado, complementos).

TEXTOS POÉTICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vocabulário;
Leitura de textos poéticos;
Interpretação temática de textos;
Poéticos:
Resposta a perguntas orais e escritas de interpretação global do texto;
Divisão do texto em três partes lógicas (Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão);
7. Atribuição de títulos às partes Lógicas do texto;
8. Resumo do texto pelos títulos atribuídos às partes lógicas);
9. Recitação de textos poéticos.
10. Características dos textos poéticos;
11. Produção de textos poéticos;
12. Realização de Actividades de conversão textual, distinguindo em Sentido e
forma das palavras;
13. Particípio regular e irregular;
14. Conjugação;
•

Perifrástica;

•

Pronominal;

8ª CLASSE

Iº TRIMESTRE
TEMA: Tipologias Textuais
Texto NARRATIVO
•

Vocabulário;

•

Leitura de textos narrativos;

•

Resposta a perguntas orais e escritas de interpretação global do texto;

•

Divisão do texto em partes lógicas (Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão);

1. Resumo textual pelos títulos atribuídos às partes lógicas;
2. Características da narrativa;
3. Produção de textos narrativos;
4. Alguns factores de comunicação: Código, mensagem, emissor e receptor;
5. Classes morfológicas: substantivos e sua flexão; o verbo, tempo e modo;o
adjectivo sua flexão;
6. as conjunções coordenativas e adversativas.
TEXTO DESCRITIVO
1. Vocabulário;
2. Leitura expressiva, clara e fluente do Texto;
3. Interpretação do texto: Resposta a perguntas orais e escritas de interpretação
global do texto;
4. Vocabulário;
5. Leitura expressiva, clara e fluente do Texto;
6. Interpretação do texto;

7. Divisão do texto em três partes lógicas (Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão);
8. Resposta a perguntas orais escritas de interpretação global do texto;
9. Resumo do texto pelos títulos atribuídos ás três partes lógicas;
10. Produção de textos descritivos;
11. Realização de actividades de conversão textual.
Classes morfológicas:
•

Verbos sensitivos (ver, olhar, sentir);

•

Verbos declarativos (dizer, afirmar);

•

Verbos dinâmicos (andar, ir, vir, voltar);

•

Tempos verbais;

•

O adjectivo;

•

A preposição;

•

O advérbio;

•

Denotação e conotação;

•

Conjunções coordenativas e subordinativas;

•

Orações coordenadas e subordinadas.

IIº TRIMESTRE
TEXTO APELATIVO /INJUNTIVO
•

Vocabulário;

•

Leitura de textos injuntivos;

•

Interpretação de textos injuntivos;

1. Resposta a perguntas orais e escritas de interpretação global do texto;
2. Divisão do texto em três partes lógicas;
3. Atribuição de títulos às três partes lógicas do texto;
4. Resumo do texto pelos títulos atribuídos às partes lógicas;
5. Características do texto injuntivo.

PRODUÇÃO DE TEXTOS APELATIVOS/INJUNTIVOS
1. Tipos de frases;
2. Frases nominais;
3. A voz activa e a passiva;
4. As funções do agente da passiva;
5. As orações condicionais;
6. Os substantivos abstractos;
7. Flexão dos verbos em tempo e modo;
TEXTO INFORMATIVO
1. Leitura de textos informativos;
2. Interpretação de textos informativos.
3. Características dos textos informativos.
4. Produção de textos informativos.
5. Emprego dos numerais;
6. Tempos simples e compostos;
7. Constituintes oracionais (sujeito, predicado, complementos).
III- TRIMESTRE
TEXTOS POÉTICOS
•

Vocabulário;

•

Leitura de textos poéticos;

1. Interpretação temática de textos Poéticos;
2. Resposta a perguntas orais e escritas de interpretação global do texto;
3. Divisão do texto em três partes lógicas (Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão);
4. Atribuição de títulos às partes Lógicas do texto;
5. Resumo do texto pelos títulos atribuídos às partes lógicas);
6. Recitação de textos poéticos.

7. Características dos textos poéticos;
8. Produção de textos poéticos;
9. Realização de Actividades de conversão textual, distinguindo em Sentido e
forma das palavras;
10. Particípio regular e irregular;
Conjugação
•

Perifrástica;

•

Pronominal;

TEXTOS EXPLICATIVOS
1. Leitura de textos explicativos;
2. Interpretação de textos explicativos:
3. Resposta a perguntas de interpretação global do texto;
4. Divisão do texto em três partes lógicas (Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão);
5. Atribuição de títulos às partes lógicas do texto;
6. Resumo textual atribuído às respectivas partes lógicas;
7. Características do texto explicativo;
8. Conjugação de verbos nos diversos tempos e modos: futuro perfeito e
imperfeito;
9. Produção de textos explicativos orais e escritos.
9ª CLASSE

Iº TRIMESTRE
TEMA: Tipologias Textuais
Texto NARRATIVO
•

Vocabulário;

•

Leitura de textos narrativos;

2. Resposta a perguntas orais e escritas de interpretação global do texto;
3. Divisão do texto em partes lógicas (Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão);
4. Resumo textual pelos títulos atribuídos às partes lógicas;
5. Características da narrativa;
6. Produção de textos narrativos;
7. Alguns factores de comunicação: Código, mensagem, emissor e receptor;
8. Classes morfológicas: substantivos e sua flexão; o verbo, tempo e modo; o
adjectivo sua flexão;
9. As conjunções coordenativas e adversativas.
TEXTO DESCRITIVO
1. Vocabulário;
2. Leitura expressiva, clara e fluente do Texto;
3. Interpretação do texto: Resposta a perguntas orais e escritas de interpretação
global do texto;
4. Vocabulário;
5. Leitura expressiva, clara e fluente do Texto;
6. Interpretação do texto;
7. Divisão do texto em três partes lógicas (Introdução;
8. Resposta a perguntas orais, escritas de interpretação global do texto;
9. Desenvolvimento e Conclusão);
10. Resumo do texto pelos títulos atribuídos ás três partes lógicas;
11. Produção de textos descritivos;
12. Realização de actividades de conversão textual.
Classes morfológicas:
•

Verbos sensitivos (ver, olhar, sentir);

•

Verbos declarativos (dizer, afirmar);

•

Verbos dinâmicos (andar, ir, vir, voltar);

•

Tempos verbais;

•

O adjectivo;

•

A preposição;

•

O advérbio;

•

Denotação e conotação;

•

Conjunções coordenativas e subordinativas;

•

Orações coordenadas e subordinadas.

IIº TRIMESTRE
TEXTO APELATIVO /INJUNTIVO
1. Vocabulário;
2. Leitura de textos injuntivos;
3. Interpretação de textos injuntivos:
4. Resposta a perguntas orais e escritas de interpretação global do texto;
5. Divisão do texto em três partes lógicas;
6. Atribuição de títulos às três partes lógicas do texto;
7. Resumo do texto pelos títulos atribuídos às partes lógicas.
8. Características do texto injuntivo.
PRODUÇÃO DE TEXTOS APELATIVOS/INJUNTIVOS
1. Tipos de frases;
2. Frases nominais;
3. A voz activa e a passiva;
4. As funções do agente da passiva;
5. As orações condicionais;
6. Os substantivos abstractos;
7. Flexão dos verbos em tempo e modo;
TEXTO INFORMATIVO

1. Leitura de textos informativos;
2. Interpretação de textos informativos;
3. Características dos textos informativos;
4. Produção de textos informativos;
5. Emprego dos numerais;
6. Tempos simples e compostos;
7. Constituintes oracionais (sujeito, predicado, complementos).
TEXTOS POÉTICOS
1. Vocabulário;
2. Leitura de textos poéticos;
3. Interpretação temática de textos
4. Poéticos:
5. Resposta a perguntas orais e escritas de interpretação global do texto;
6. Divisão do texto em três partes lógicas (Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão);
7. Atribuição de títulos às partes Lógicas do texto;
8. Resumo do texto pelos títulos atribuídos às partes lógicas);
9. Recitação de textos poéticos.
10. Características dos textos poéticos;
11. Produção de textos poéticos;
12. Realização de Actividades de conversão textual, distinguindo em Sentido e
forma das palavras;
13. Particípio regular e irregular;
Conjugação
•

Perifrástica

•

Pronominal

III- TRIMESTRE

TEXTOS EXPLICATIVOS
1. Leitura de textos explicativos;
2. Interpretação de textos explicativos:
3. Resposta a perguntas de interpretação global do texto;
4. Divisão do texto em três partes lógicas (Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão);
5. Atribuição de títulos às partes lógicas do texto;
6. Resumo textual atribuído às respectivas partes lógicas.
7. Características do texto explicativo.
8. Conjugação de verbos nos diversos tempos e modos: futuro perfeito e
imperfeito;
9. Produção de textos explicativos orais e escritos.
TEXTO ARGUMENTATIVO
1. Vocabulário;
2. Leitura de textos argumentativos;
3. Interpretação de textos argumentativos:
•

Resposta a perguntas de interpretação global o texto;

•

Divisão do texto em três partes lógicas (Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão);

•

Atribuição de títulos às partes lógicas do texto;

4. Resumo do texto pelos títulos atribuídos às partes lógicas.
5. Características do texto argumentativo;
6. Conjunções subordinativas;
7. Produção de textos argumentativos.

