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PLNM  |  9.º B  |  2020-2021 
CONTEÚDOS A LECIONAR | AULAS PREVISTAS 

LÉXICO-SEMÂNTICA MORFOLOGIA E SINTAXE FONÉTICA E FONOLOGIA AULAS PREVISTAS 

1. Estudo de vocabulário referente às 

sequências enunciadas seguidamente: 

 

 Reconto, relato, resumo 

 Noticiários (radiofónicos ou 

televisivos), filmes ou extratos de 

filmes, documentários ou extratos 

de documentários, videoclips 

 Notícia 

 Artigos de apreciação crítica (sobre 

exposições, espetáculos, sociedade) 

 Léxico decorrente da interpretação 

de: fotografias, pinturas  

 Cartaz, publicidade televisiva, 

publicidade na Internet  

 Interações quotidianas orais, 

debate, entrevista 

 Diário, memórias, autobiografia, 

carta (informal)  

 Conto, poesia, texto de teatro  

 Conto popular, lengalengas, trava-

línguas, adivinhas, ditados 

populares, expressões idiomáticas 

 
 Registos de língua (formal, não 

formal) 

 Modos de relato do discurso 

(direto e indireto);  

 verbos que referenciam o ato de 

dizer (declarar, afirmar, 

comunicar, etc.) 

  Preposições simples mais 

usadas  

 Identificação dos pronomes 

pessoais 

- formas átonas; sua posição na 

frase  

 Regras básicas de acentuação 

(palavras esdrúxulas e graves) 

  Casos de omissão do 

determinante artigo definido e 

indefinido 

  Modo indicativo, conjuntivo, 

imperativo (afirmativa/negativa 

  Tempos verbais de verbos 

regulares e irregulares: presente, 

pretérito perfeito, simples e 

composto, imperfeito, futuro – 

 
 Correspondência fonema/grafema 

Sílabas átonas e tónicas  

 Unidades fónicas básicas  

 Entoação  

 Nível prosódico (altura, duração, 

intensidade dos sons) 

Constituintes prosódicos: frase 

fonológica, entoação; frases 

declarativa, interrogativa, 

imperativa, exclamativa. 

 
1.º período 

Aulas Previstas 
(tempos de 50 mn.) 

 
56 tempos 

 
2.º período 

Aulas Previstas 
(tempos de 50 mn.) 

 
44 tempos 

 

3.º período 

Aulas Previstas 
(tempos de 50 mn.) 

 
9.º B: 34 tempos 
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LÉXICO-SEMÂNTICA MORFOLOGIA E SINTAXE FONÉTICA E FONOLOGIA AULAS PREVISTAS 

 Composição  

 

1. Sistematização da semântica lexical 

estudada nas sequências descritas: 

 Polissemia  

 Propriedades semânticas em 

palavras que estabelecem entre si 

relações semânticas, fonéticas e 

gráficas: 

 - hiperonímia/ 

    hiponímia;  

 - holonímia/ 

    meronímia;  

 - sinonímia /antonímia;  

 - homonímia, homofonia, 

homografia e paronímia.  

 Campo lexical/campo semântico  

 Palavras da mesma família 

etimológica  

 Extensão semântica (novos sentidos 

que as palavras adquirem)  

 Tempo/aspeto verbais  

 Formas de tratamento, regras de 

cortesia 

perífrase verbal; forma nominal: 

infinitivo pessoal  

 Advérbios e locuções adverbiais 

com valor temporal  

 Relações de subordinação: 

frases concessivas, consecutivas, 

comparativas, causais, 

condicionais, finais e temporais  

 Pontuação de pequenos textos  

 Ortografia  

 Frase afirmativa /negativa 

 


