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Proposta de planificação anual – PORTUGUÊS - 8.° Ano 
Ano Letivo 2021/2022 

1º período: de 16 de setembro a 17 de dezembro                                                                                                                                    Aulas previstas: +/-50 

1.º PERÍODO - UNIDADES 1, 2 e 3: TEXTOS DOS MEDIA e OUTROS TEXTOS 

Aprendizagens essenciais Obras / Textos / Materiais Instrumentos de Avaliação Perfil dos alunos 

LEITURA 

-Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes:[…]. memórias; 
reportagem, comentário; texto de opinião.  

-Reconhecer a organização discursiva de cartas de apresentação.  

-Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.  

-Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, devidamente 
justificadas.  

-Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e 
opiniões. 

-Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e 
subpartes).  

-Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela utilização dos 
métodos do trabalho científico. 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA
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- Desenvolver um projeto de leitura que revele um percurso pessoal de leitor 
(obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)).  

-Ler integralmente obras literárias narrativas […].  

-Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise da 
representação dos temas, das experiências e dos valores.  

- Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de sentido do 
texto […].  

-Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição ou à 
leitura de um texto ou obra.  

-Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes 
diversificados. 

 

ESCRITA 

-Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à 
finalidade (informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros como: diário, 
entrevista, comentário e resposta a questões de leitura.  

-Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando 
distribuição de informação por parágrafos, continuidade de sentido, progressão 
temática, coerência e coesão.  

 

 

UNIDADE 0: Uma nova viagem  

 
UNIDADE 1 
 

O mundo aqui tão perto 
– Reportagem

1
 (pág. 24) 

– Entrevista (pág. 27) 
– Crítica* e cartoon  

(págs. 32 e 34) 
– Texto de divulgação científica 

(pág. 42) 
- (auto)biografia 
- texto de opinião 
 

Outros textos 
– Notícia (pág. 22) 
– Publicidade (pág. 37) 
– Roteiro (pág. 44) 
 
 
 

UNIDADE 2 
Literatura popular e 
tradicional 
 
– O carvoeiro (pág. 55) 
– Píramo e Tisbe (pág. 59) 
– Os dois gatos (pág. 64) 
– Deu-la-Deu Martins  

(pág. 67) 
– Claralinda (pág. 70) 

 
 
 

 
 
 
 
– Avaliação de diagnóstico 

(págs. 12-17 do manual) 
 
 
– Testes de compreensão oral 
 
 
– Testes de compreensão escrita 
 
 
– Grelhas de Autoavaliação 
 
 
– Produção de textos e resolução 

de questionários de natureza 
diversa 

 
 
– Testes de avaliação global 
 
 
-Fichas de verificação de leitura 
 
 
- Grelhas de 

observação/avaliação: 
– atitudes 
– expressão oral 
– leitura 
– escrita 
 
 

 
 
 
 

Conhecedor/sabedor/ 
culto /informado (A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

 
Leitor 

(A,B,C, D,F,H,I) 

 
 
 
 
 
 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado (A,B,G,I,J) 
Indagador/investigador 

(C,D,F,H,I) 

Criativo (A,C,D,J) 
Responsável/autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J) 

Comunicador (A,B,D,E,H) 
Leitor (A,B,C,D,F,H,I) 

Crítico/analítico (A,B,C,D,G) 
 
 

Conhecedor/sabedor/ 

culto/informado (A,B,G,I,J) 

Indagador/investigador 
(C,D,F,H,I) 

 

Sistematizador /organizador 
(A,B,C,I,J) 

Manual adotado 
DIÁLOGOS 8, Porto Editora. 
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- Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos de 
vista e se toma uma posição sobre personagens, acontecimentos, situações e/ou 
enunciados.  

-Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso correto 
da ortografia e dos sinais de pontuação.  

-Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção 
linguística.  

-Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na revisão e na 
edição de texto.  

-Respeitar os princípio do trabalho intelectual, quanto às normas para citação.  

 

ORALIDADE 

Compreensão 

-Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais do texto, relacionando as 
informações expressas com o contexto e com o objetivo (expor, informar, 
explicar, persuadir).  

-Explicar sentidos figurados e contextuais com base em inferências.  

- Avaliar argumentos quanto à validade e adequação aos objetivos comunicativos.  

-Sintetizar a informação recebida.  

 

Expressão 

-Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias e opiniões.  

-Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção comunicativa e o 
género textual (expor/informar, explicar, argumentar), individualmente e/ou com 
discussão de diversos pontos de vista.  

-Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos gramaticais diversificados 
(coordenação e subordinação; anáfora; conectores frásicos e marcadores 
discursivos). 

-Usar recursos verbais e não-verbais com fluência e correção (apresentação 
eletrónica, Web).  

 

GRAMÁTICA 

-Distinguir as seguintes subclasses de palavras: quantificador universal e 
existencial.  

-Analisar relações de sentido entre palavras.  

-Empregar formas linguísticas adequadas à expressão de opinião e à assunção 
de compromissos.  

 

Retoma de conhecimentos dos anos anteriores: nome, adjetivo, determinante, 

pronome, quantificador, preposição, advérbio, verbo, interjeição; 

 
 
 
 

UNIDADE 3 
 
 Narrativas juvenis 
 
– Sonhos (pág. 76) 

– Partida (pág. 79) 

– Uma janela especial  

(pág. 83) 

– Quando se está apaixonado 

(pág. 86) 

– Mistérios (pág. 90) 

– O assalto (pág. 94) 

– A besta (pág. 98) 

– A tempestade (pág. 101) 

 

 

-Questões-aula de Compreensão 

do Oral  

-Questões-aula de Leitura  

-Questões-aula de Gramática  

 

- Testes interativos 
 

 

 

Criativo (A,C,D,J) 

 

Comunicador (A,B,D,E,H) 

 

Responsável/autónomo 
(C, D,E,F,G,I,J) 

 

 
 
 
 
 
 

Respeitador da diferença/do 
outro (A,B,E,F,H) 

 

Participativo/ colaborador 
(B,C,D,E,F) 

 
 

Comunicador (A,B,D,E,H) 

 

Conhecedor/sabedor/ 

culto /informado (A,B,G,I,J) 

Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

Respeitador da diferença/do 

outro (A,B,E,F,H) 

Participativo/ Colaborador 

(B,C,D,E,F) 

 
 

Questionador 
(A,F,G,I,J) 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado (A,B,G,I,J) 

Sistematizador/organizador 
(A,B,C,I,J) 
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Proposta de planificação anual – PORTUGUÊS - 8.° Ano 
Ano Letivo 2021/2022 

2º período: de 03 de janeiro a 05 de abril                                                                                                                                         Aulas previstas: +/-52 

2.º PERÍODO - UNIDADES 4, 5 e 6: TEXTO NARRATIVO 

Aprendizagens essenciais Obras / Textos / Materiais Instrumentos de Avaliação Perfil dos alunos 

LEITURA 

- Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: […] diário […].  
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.  
- Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, devidamente 

justificadas.  
- Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e 

opiniões. 
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e 

subpartes).  
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela utilização dos 

métodos do trabalho científico. 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

- Desenvolver um projeto de leitura que revele um percurso pessoal de leitor (obras 
escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)). 

- Ler integralmente obras literárias narrativas […] (no mínimo, […] duas narrativas 
de autores de língua portuguesa […]).  

- Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise da 
representação dos temas, das experiências e dos valores.  

- Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de sentido do 
texto (designadamente a antítese).  

- Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição ou à 
leitura de um texto ou obra.  

- Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes 
diversificados.  

 

ESCRITA 

- Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à 
finalidade (informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros como: […] 
comentário e resposta a questões de leitura.  

- Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando 
distribuição de informação por parágrafos, continuidade de sentido, progressão 
temática, coerência e coesão.  

- Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos de vista 
e se toma uma posição sobre personagens, acontecimentos, situações e/ou 
enunciados.  

- Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso correto 

 

UNIDADE 4 

 Narrativas portuguesas do 

século XX (no mínimo 2) 

 

-Parece impossível mas sou uma 

nuvem (pág. 125) 

 

– Um questão de marketing (pág. 

106) 

– Diminutivos (pág. 110) 

– O pescador de Madagáscar (pág. 

113) 

– Cinéfilos (pág. 117) 

– Gulodice (pág. 121) 

– Assobiando à vontade 

(pág. 130) 

– Silvino (pág. 138) 

– Natal (pág. 142) 

– Saga (guião de leitura, Caderno 

de Apoio ao Aluno, pág. 2) 

- A inaudita Guerra da Avenida 

Gago Coutinho
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– Testes de compreensão oral 

 

– Testes de compreensão 

escrita 

 

 

 

– Grelhas de Autoavaliação 

 

– Produção de textos escrito 

e resolução de questionários 

de natureza diversa 

 

 

– Testes de avaliação 

Global 

 

 

– Grelhas de avaliação: 

– atitudes 

– expressão oral 

– leitura 

– escrita 

(Recursos do Projeto) 
 

Conhecedor/sabedor/ 
culto /informado (A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

 
Leitor 

(A,B,C, D,F,H,I) 

 
 
 
 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado (A,B,G,I,J) 
Indagador/investigador 

(C,D,F,H,I) 
 

Criativo (A,C,D,J) 
Responsável/autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J) 
 

Comunicador (A,B,D,E,H) 
Leitor (A,B,C,D,F,H,I) 

Crítico/analítico (A,B,C,D,G) 
 
 
 
 
 

Conhecedor/sabedor/ 

culto/informado (A,B,G,I,J) 

Indagador/investigador 
(C,D,F,H,I) 

Sistematizador /organizador 
(A,B,C,I,J) 

Criativo (A,C,D,J) 

Manual adotado 
DIÁLOGOS 8, Porto Editora. 



 

 

4 

da ortografia e dos sinais de pontuação.  
- Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção 

linguística.  
- Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na revisão e na 

edição de texto.  
- Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às normas para citação.  
 

ORALIDADE 
Compreensão 

- Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais do texto, relacionando as 
informações expressas com o contexto e com o objetivo (expor, informar, 
explicar, persuadir).  

- Explicar sentidos figurados e contextuais com base em inferências.  
- Avaliar argumentos quanto à validade e adequação aos objetivos comunicativos.  
-  Sintetizar a informação recebida.  
 

Expressão 

- Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias e opiniões.  
- Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção comunicativa e o 

género textual (expor/informar, explicar, argumentar), individualmente e/ou com 
discussão de diversos pontos de vista.  

- Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos gramaticais diversificados 
(coordenação e subordinação; anáfora; conectores frásicos e marcadores 
discursivos). 

- Usar recursos verbais e não verbais com fluência e correção (apresentação 
eletrónica, Web).  

 

GRAMÁTICA 
- Distinguir na classe da conjunção e locução conjuncional subordinativa as 

seguintes subclasses: comparativa, consecutiva, concessiva.  
- Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso obrigatório em 

frases complexas.  
- Distinguir subordinação adverbial […] de subordinação substantiva.  
- Explicar a função sintática da oração substantiva completiva selecionada pelo 

verbo.  
- Classificar orações subordinadas comparativas, consecutivas e concessivas.  
- Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza social.  
- Empregar formas linguísticas adequadas à expressão de opinião e à assunção de 

compromissos.  
Retoma de conhecimentos dos anos anteriores: 
- derivação e composição; 
- funções sintáticas: sujeito, vocativo, predicado, complementos (direto, indireto, oblíquo, 
agente da passiva), predicativo do sujeito, modificador (de nome e de verbo); 
- frase ativa e frase passiva; 
- distinção entre frase simples e frase complexa; 
- orações coordenadas; orações subordinadas adverbiais (causais, temporais, finais, 
condicionais); orações subordinadas adjetivas relativas (restritivas e explicativas). 

UNIDADE 5  

Narrativas dos países de 

língua oficial portuguesa 

– A espada (pág. 150) 

 

– Meu pai Agualberto (pág. 154) 

– Os calções verdes do Bruno (pág. 

158) 

 

 

UNIDADE 6 

 Narrativas da literatura 

estrangeira 

 

– Desabafos (pág. 166) 

– Peixe luzidio (pág. 170) 

– O grito (pág. 175) 

 

Outros textos 

-Diário 

 
 

-Questões-aula de 

Compreensão do Oral  

 

-Questões-aula de Leitura  

 

-Questões-aula de Gramática  

 

 

- Testes interativos 
 

 

 

 

 

Comunicador (A,B,D,E,H) 

Responsável/autónomo 
(C, D,E,F,G,I,J) 

 

Respeitador da diferença/do 
outro (A,B,E,F,H) 

 

Participativo/ colaborador 
(B,C,D,E,F) 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicador (A,B,D,E,H) 
 

Conhecedor/sabedor/ 
culto /informado (A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador/organizador 
(A,B,C,I,J) 

 

Respeitador da diferença/do 
outro (A,B,E,F,H) 

 

Participativo/ Colaborador 
(B,C,D,E,F) 

 
 

 
 
 
 

Questionador 
(A,F,G,I,J) 

 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado (A,B,G,I,J) 

 
Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 
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Proposta de planificação anual – PORTUGUÊS - 8.° Ano 
Ano Letivo 2021/2022 

3º período: de 19 de abril a 15 de junho                                                                                                                                               Aulas previstas: +/-33 

3.º PERÍODO –  UNIDADES 7 e 8: TEXTO DRAMÁTICO E TEXTO POÉTICO  

Aprendizagens essenciais Obras / Textos / Materiais Instrumentos de avaliação Perfil dos alunos 

 

LEITURA 

- Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: (auto)biografia […].  

- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa.  

- Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, devidamente 
justificadas.  

- Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e 
opiniões. 

- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e 
subpartes).  

- Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela utilização dos 
métodos do trabalho científico. 

 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

- Desenvolver um projeto de leitura que revele um percurso pessoal de leitor. 

- Ler integralmente obras literárias […] líricas e dramáticas (no mínimo, nove 
poemas de sete autores diferentes […] e um texto dramático).  

• Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise da 
representação dos temas, das experiências e dos valores.  

• Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e 
métrica.  

• Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações 
cénicas.  

• Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de sentido do 
texto (designadamente a antítese).  

• Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição ou à 
leitura de um texto ou obra.  

• Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes 
diversificados.  

 

 

UNIDADE 7 

 Todos ao palco!  

(no mínimo 1 texto dramático) 

– Lição de astronomia 

(pág. 184) 

– Aquilo que os olhos veem ou O 

Adamastor (pág. 188) 

– Vanessa vai à luta (pág. 194) 

 

 

UNIDADE 8 

 Cantar a língua portuguesa  

(no mínimo, 9 poemas de 7 autores 

diferentes) 

 

 

Autores obrigatórios 

– Sá de Miranda (pág. 206) 

 

– Luís de Camões (pág. 207)  

 

– Almeida Garrett (pág. 219) 

 

 

 

 

– Teste de 

compreensão oral 

 

– Testes de 

compreensão escrita 

 

– Autoavaliação 

 

– Produção de textos e 

resolução de questionários de 

natureza diversa 

 

– Testes de avaliação global 

 

– Grelhas de avaliação: 

– atitudes 

– expressão oral 

– leitura 

 
 
 

 

 
Conhecedor/sabedor/ 

culto /informado  
(A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador/organizador 

(A,B,C,I,J) 

 
Leitor 

(A,B,C, D,F,H,I) 

 
 
 
 
 
 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado (A,B,G,I,J) 

 
Indagador/investigador 

(C,D,F,H,I) 

 
Criativo (A,C,D,J) 

 
Responsável/autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J) 

 
Comunicador (A,B,D,E,H) 

 
Leitor (A,B,C,D,F,H,I) 

 
Crítico/analítico (A,B,C,D,G) 

 
 
 

Manual adotado 
DIÁLOGOS 8, Porto Editora. 
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ESCRITA 

- Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à 
finalidade (informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros como: […] 
comentário e resposta a questões de leitura.  

- Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando 
distribuição de informação por parágrafos, continuidade de sentido, progressão 
temática, coerência e coesão.  

- Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos de 
vista e se toma uma posição sobre personagens, acontecimentos, situações 
e/ou enunciados.  

- Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso correto 
da ortografia e dos sinais de pontuação.  

- Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção 
linguística.  

- Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na revisão e na 
edição de texto.  

- Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às normas para citação.  

 

ORALIDADE 

Compreensão 

- Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais do texto, relacionando as 
informações expressas com o contexto e com o objetivo (expor, informar, 
explicar, persuadir).  

- Explicar sentidos figurados e contextuais com base em inferências.  

- Avaliar argumentos quanto à validade e adequação aos objetivos comunicativos.  

- Sintetizar a informação recebida.  

 

Expressão 

- Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias e opiniões.  

- Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção comunicativa e o 
género textual (expor/informar, explicar, argumentar), individualmente e/ou com 
discussão de diversos pontos de vista.  

- Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos gramaticais diversificados 
(coordenação e subordinação; anáfora; conectores frásicos e marcadores 
discursivos). 

- Usar recursos verbais e não verbais com fluência e correção (apresentação 
eletrónica, Web).  

 

GRAMÁTICA 

- Distinguir na classe da conjunção e locução conjuncional subordinativa as 
seguintes subclasses: comparativa, consecutiva, concessiva.  

Autores a selecionar 

– Cantiga – versão de Natália Correia 

(pág. 202) 

 

– João Roiz de Castel Branco (pág. 

204) 

 

– Nicolau Tolentino (pág. 216) 

 

– Bocage (pág. 217) 

 

– João de Deus (pág. 223) 

 

– Antero de Quental (pág. 225) 

 

– Cesário Verde (pág. 226) 

 

– António Nobre (pág. 228) 

 

 

 

 

 
 

-Questões-aula de 

Compreensão do Oral  

 

-Questões-aula de Leitura  

 

-Questões-aula de Gramática  

 

 

- Testes interativos 
 

 
Conhecedor/sabedor/ 

culto/informado (A,B,G,I,J) 

Indagador/investigador 
(C,D,F,H,I) 

 

Sistematizador /organizador 
(A,B,C,I,J) 

Criativo (A,C,D,J) 

Comunicador (A,B,D,E,H) 

Responsável/autónomo 
(C, D,E,F,G,I,J) 

 

Respeitador da diferença/do 
outro (A,B,E,F,H) 

 

Participativo/ colaborador 
(B,C,D,E,F) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicador (A,B,D,E,H) 

Conhecedor/sabedor/ 
culto /informado (A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador/organizador 
(A,B,C,I,J) 

Respeitador da diferença/do 
outro (A,B,E,F,H) 

 

Participativo/ Colaborador 
(B,C,D,E,F) 

 
 
 
 

Questionador 
(A,F,G,I,J) 

 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado (A,B,G,I,J) 

Sistematizador/organizador 
(A,B,C,I,J) 
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- Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso obrigatório em 
frases complexas.  

- Distinguir subordinação adverbial de subordinação adjetival e de subordinação 
substantiva.  

- Explicar a função sintática da oração substantiva completiva selecionada pelo 
verbo.  

- Classificar orações subordinadas comparativas, consecutivas e concessivas.  

- Analisar relações de sentido entre palavras.  

- Empregar formas linguísticas adequadas à expressão de opinião e à assunção 
de compromissos.  

 

Retoma de conhecimentos dos anos anteriores: 

- derivação e composição; 

- distinção entre frase simples e frase complexa; 

- orações subordinadas adjetivas relativas (restritivas e explicativas). 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador/ 

/organizador 

(A, B, C, I, J) 
 

 

Notas: 

1. Em relação aos textos não literário, sublinharam-se os géneros textuais de leitura obrigatória de acordo com as Aprendizagens Essenciais. 

2. No domínio da Educação Literária, as Aprendizagens Essenciais determinam a leitura integral de 2 narrativas de autores de língua portuguesa, 1 texto dramático e, no mínimo, 9 

poemas de 7 autores diferentes. A seleção dos textos a trabalhar em cada turma, será gerida de acordo com o seu perfil e os interesses dos alunos. 

3. O texto não consta do manual adotado. 

 


