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 DISCIPLINA DE PORTUGUÊS [8.º] 

 PLANIFICAÇÃO 2018/2019 
8.º Ano de escolaridade 

 
1º PERÍODO              

DOMÍNIOS  CONTEÚDOS 
N. º AULAS PREVISTAS 

(50 M) 
Oralidade: 

1.Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e 
complexidade.  
2. Consolidar processos de registo e tratamento de informação.  
3. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral.  
4. Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas 
gramaticais diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e 
de coesão discursiva.  
5. Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes tipos e com diferentes 
finalidades.  
6. Reconhecer a variação da língua.  
Registo e tratamento de informação: ideias-chave; tomar notas. 
Tema e assunto. 
Opinião. 
Características da fala espontânea. 
Princípios reguladores da interação discursiva. 
Entrevista. 
Debate. 
Planificação do texto oral (tópicos). Diálogo. 
Narração. 
Variedades do português (contexto geográfico). 
Exposição oral. 
Reconto. 
Descrição de imagem. 
Intencionalidade comunicativa. 

Leitura 
1. Ler em voz alta.  
2. Ler textos diversos.  
3. Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade.  
4. Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da 

 

+/-52 tempos 

1-Texto Não Literário 

 
- Notícia (pág. 22) 
 
- Reportagem (pág. 24) 
 
- Entrevista (pág. 27) 
 
- Crítica e cartoon (págs. 32 e 34) 
 
- Publicidade (pág. 37) 
 
 

2-Literatura popular e tradicional 
 

 
- “O carvoeiro”, de Teófilo Braga (pág. 55). 
 
- “Píramo e Tisbe”, de Edith Hamilton (pág. 59). 
 
- “Os dois gatos”, de Bocage (pág. 64). 
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informação.  
5. Ler para apreciar textos variados.  
6. Reconhecer a variação da língua.  
Texto literário e texto não literário. 
Texto narrativo não literário (notícia, reportagem). 
Texto narrativo literário (Conto tradicional. Mito. Fábula. Lenda. Romance 
tradicional. Romance juvenil. Diário.) 
Texto conversacional (entrevista). 
Texto argumentativo (crítica, cartoon, publicidade). 
Texto de opinião. 
Texto descritivo (roteiro, retrato). 
Texto biográfico. 
Intenção comunicativa. 
Facto e opinião. 
Deduções e inferências. 
Ponto de vista. 
Informação (localização, organização e tratamento). 
Sentido próprio e sentido figurado. 
Descrição (espaço e personagem). 
Sequência dialogal. 
Paratexto. 
Categorias da narrativa. 

(Estrutura da narrativa. Organização das sequências narrativas.) 
Contexto. 
Conectores. 
Relações intratextuais. 
Intertextualidade. 
Variação da língua 
Leitura em voz alta. 

Educação Literária 
1. Ler e interpretar textos literários. (v. Lista em anexo)  
2. Apreciar textos literários. (v. Lista em anexo e Listagem PNL)  
3. Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e 
culturais.  
4. Ler e escrever para fruição estética. (v. Listagem PNL)  
Sílaba métrica e sílaba gramatical. 
Recursos expressivos (onomatopeia repetição, personificação perífrase, 

metáfora, ironia, comparação, eufemismo enumeração, hipérbole). 
Texto literário – modo narrativo. 
Texto narrativo (crónica, conto, romance juvenil, diário).  

- “Claralinda”, de Almeida Garrett (pág. 70). 
 
 
 

3-Literatura juvenil 

 
- “Sonhos”, de Alice Vieira (pág. 76). 
 
- “Partida”, de Ilse Losa (**) (pág. 79). 
 
- “Quando se está apaixonado”, de Álvaro Magalhães (**) (pág. 86). 
 
- “A tempestade”, de Virgílio (**) (pág. 101). 
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Categorias da narrativa. Estrutura. 
Tema. Ideias principais. Pontos de vista. 
Intertextualidade. 
Opinião. 
Recriações de obras literárias. 
Leitura em voz alta. 
Texto literário – modos dramático e lírico. 
Elementos constitutivos do texto dramático. 
Diálogo, monólogo e aparte. 
Modo lírico. 
Elementos constitutivos da poesia lírica (estrofe, verso, refrão, rima, 

esquema rimático). 
Tema. Assunto. Ideias principais. Ponto de vista. Universo de referência. 
Recursos expressivos (comparação, anáfora, hipérbole, antítese, repetição, 

aliteração, metáfora, personificação, eufemismo, perífrase, ironia). 
Sinais de pontuação: valores discursivos. 
Recriações de obras literárias. 
Leitura em voz alta.  
Recitação.  
Dramatização 

Escrita 
1. Planificar a escrita de textos.  
2. Redigir textos com coerência e correção linguística.  
3. Escrever para expressar conhecimentos.  
4. Escrever textos expositivos.  
5. Escrever textos argumentativos.  
6. Escrever textos diversos.  
7. Rever os textos escritos.  

Texto narrativo. 

Texto de opinião. 

Página de um diário. 

Comentário crítico. 

Resumo. 

Texto dramático. 

Sequência narrativa. 

Reescrita do texto. 

Texto biográfico. 
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Coerência e coesão. Conectores discursivos. 

Coerência textual. 

Convenções e regras para a configuração gráfica. 

Descrição de emoções e personagem. 

Escrita lúdica (paráfrase; poema visual, texto poético a partir de imagem, 
calendário poético). 

Sinais de pontuação.  

Sinais auxiliares de escrita. 

Planificação do texto. 

Revisão do texto. 

Registo formal/informal. 

Gramática 
1. Explicitar aspetos da fonologia do português.  
2. Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português.  
3. Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do 
léxico.  
Classes de palavras: Nome (subclasses).  
Advérbio (subclasses); Adjetivo (subclasses); Pronome pessoal (reflexo e 
recíproco); Determinante (subclasses); Quantificador; Interjeição. 
Pronome pessoal em adjacência verbal. 
Verbo principal e verbo auxiliar; Flexão. 
Relações semânticas. Homografia. 
Polissemia. 
Família de palavras. 
Tipos de frase. 
Conectores discursivos. 
Discurso direto e indireto. 
Afixação: derivação não afixal. 
Derivação. Composição.  
Flexão.  
Grupo nominal, grupo verbal, grupo adverbial, grupo preposicional, grupo 

adjetival. 
Funções sintáticas: Sujeito (tipos); Predicado; Complemento direto; 

Complemento indireto; Complemento oblíquo; Complemento agente da 
passiva; Predicativo do sujeito; Modificador de frase e modificador do 
GV; Vocativo; Modificador do nome. 

Elipse. 
Frase ativa e frase passiva. 
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Frase simples e complexa. 
Subordinação: orações subordinadas adverbiais; oração subordinada 

substantiva completiva. 
Coordenação: orações coordenadas; coordenação assindética. 
Conjunções e locuções conjuncionais. 
Verbo (subclasses). 
Variedade brasileira do português. 
Neologismo. 
Frase simples e complexa. 
Subordinação: oração subordinada adjetiva relativa. 
Coordenação. 
Concordância. 
Classes de palavras (revisão). 
Polissemia. 
Campo semântico. 
Formação de palavras. 
Relações semânticas entre palavras. 
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2º PERÍODO              

DOMÍNIOS  CONTEÚDOS 
N. º AULAS PREVISTAS 

(50 M) 

Oralidade: 
Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e 
complexidade.  
2. Consolidar processos de registo e tratamento de informação.  
3. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral.  
4. Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas 
gramaticais diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e 
de coesão discursiva.  
5. Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes tipos e com diferentes 
finalidades.  
6. Reconhecer a variação da língua.  
Registo e tratamento de informação: ideias-chave; tomar notas. 
Tema e assunto. 
Opinião. 
Características da fala espontânea. 
Princípios reguladores da interação discursiva. 
Entrevista. 
Debate. 
Planificação do texto oral (tópicos). Diálogo. 
Narração. 
Variedades do português (contexto geográfico). 
Exposição oral. 
Reconto. 
Descrição de imagem. 
Intencionalidade comunicativa. 

Leitura 
1. Ler em voz alta.  
2. Ler textos diversos.  
3. Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade.  
4. Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da 
informação.  
5. Ler para apreciar textos variados.  
6. Reconhecer a variação da língua.  
Texto literário e texto não literário. 
Texto narrativo não literário (notícia, reportagem). 
Texto narrativo literário (Conto tradicional. Mito. Fábula. Lenda. Romance 

 

4-Narrativas de autores portugueses (século XX) 

 
- “Uma questão de marketing”, de Alice Vieira (pág. 106). 
 
- “Diminutivos”, de Maria Judite de Carvalho (pág. 110). 
 
- “O pescador de Madagáscar”, de António Alçada Batista (pág. 113). 
 
- “Cinéfilos”, de Altino do Tojal (pág. 117). 
 
- “Gulodice”, de Mário-Henrique Leiria (pág. 121). 
 
- “Parece impossível mas sou uma nuvem” de José Gomes Ferreira 

(**)1 (pág. 125). 
 
- “Assobiando à vontade”, de Mário Dionísio (**)1 (pág. 130). 
 
- “Natal”, de Miguel Torga(**)1 (pág. 142). 
 
- “Saga”, de Sophia de M. B. Andresen (**)1. 

 

- “A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho”, de Mário de 
Carvalho (**)1. 

 

5-Narrativas dos países de língua oficial portuguesa 
 

 
-“Meu pai Agualberto”, de Mia Couto (**)  (pág. 154). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+/- 51 tempos 
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tradicional. Romance juvenil. Diário.) 
Texto conversacional (entrevista). 
Texto argumentativo (crítica, cartoon, publicidade). 
Texto de opinião. 
Texto descritivo (roteiro, retrato). 
Texto biográfico. 
Intenção comunicativa. 
Facto e opinião. 
Deduções e inferências. 
Ponto de vista. 
Informação (localização, organização e tratamento). 
Sentido próprio e sentido figurado. 
Descrição (espaço e personagem). 
Sequência dialogal. 
Paratexto. 
Categorias da narrativa. 

(Estrutura da narrativa. Organização das sequências narrativas.) 
Contexto. 
Conectores. 
Relações intratextuais. 
Intertextualidade. 
Variação da língua 
Leitura em voz alta. 

Educação Literária 
1. Ler e interpretar textos literários. (v. Lista em anexo)  
2. Apreciar textos literários. (v. Lista em anexo e Listagem PNL)  
3. Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e 
culturais.  
4. Ler e escrever para fruição estética. (v. Listagem PNL)  
Sílaba métrica e sílaba gramatical. 
Recursos expressivos (onomatopeia repetição, personificação perífrase, 

metáfora, ironia, comparação, eufemismo enumeração, hipérbole). 
Texto literário – modo narrativo. 
Texto narrativo (crónica, conto, romance juvenil, diário).  
Categorias da narrativa. Estrutura. 
Tema. Ideias principais. Pontos de vista. 
Intertextualidade. 
Opinião. 
Recriações de obras literárias. 
Leitura em voz alta. 
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Texto literário – modos dramático e lírico. 
Elementos constitutivos do texto dramático. 
Diálogo, monólogo e aparte. 
Modo lírico. 
Elementos constitutivos da poesia lírica (estrofe, verso, refrão, rima, 

esquema rimático). 
Tema. Assunto. Ideias principais. Ponto de vista. Universo de referência. 
Recursos expressivos (comparação, anáfora, hipérbole, antítese, repetição, 

aliteração, metáfora, personificação, eufemismo, perífrase, ironia). 
Sinais de pontuação: valores discursivos. 
Recriações de obras literárias. 
Leitura em voz alta.  
Recitação.  
Dramatização 

Escrita 
1. Planificar a escrita de textos.  
2. Redigir textos com coerência e correção linguística.  
3. Escrever para expressar conhecimentos.  
4. Escrever textos expositivos.  
5. Escrever textos argumentativos.  
6. Escrever textos diversos.  
7. Rever os textos escritos.  

Texto narrativo. 

Texto de opinião. 

Página de um diário. 

Comentário crítico. 

Resumo. 

Texto dramático. 

Sequência narrativa. 

Reescrita do texto. 

Texto biográfico. 

Coerência e coesão. Conectores discursivos. 

Coerência textual. 

Convenções e regras para a configuração gráfica. 

Descrição de emoções e personagem. 

Escrita lúdica (paráfrase; poema visual, texto poético a partir de imagem, 
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calendário poético). 

Sinais de pontuação.  

Sinais auxiliares de escrita. 

Planificação do texto. 

Revisão do texto. 

Registo formal/informal. 

Gramática 
1. Explicitar aspetos da fonologia do português.  
2. Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português.  
3. Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do 
léxico.  
Classes de palavras: Nome (subclasses).  
Advérbio (subclasses); Adjetivo (subclasses); Pronome pessoal (reflexo e 
recíproco); Determinante (subclasses); Quantificador; Interjeição. 
Pronome pessoal em adjacência verbal. 
Verbo principal e verbo auxiliar; Flexão. 
Relações semânticas. Homografia. 
Polissemia. 
Família de palavras. 
Tipos de frase. 
Conectores discursivos. 
Discurso direto e indireto. 
Afixação: derivação não afixal. 
Derivação. Composição.  
Flexão.  
Grupo nominal, grupo verbal, grupo adverbial, grupo preposicional, grupo 

adjetival. 
Funções sintáticas: Sujeito (tipos); Predicado; Complemento direto; 

Complemento indireto; Complemento oblíquo; Complemento agente da 
passiva; Predicativo do sujeito; Modificador de frase e modificador do 
GV; Vocativo; Modificador do nome. 

Elipse. 
Frase ativa e frase passiva. 
Frase simples e complexa. 
Subordinação: orações subordinadas adverbiais; oração subordinada 

substantiva completiva. 
Coordenação: orações coordenadas; coordenação assindética. 
Conjunções e locuções conjuncionais. 
Verbo (subclasses). 
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Variedade brasileira do português. 
Neologismo. 
Frase simples e complexa. 
Subordinação: oração subordinada adjetiva relativa. 
Coordenação. 
Concordância. 
Classes de palavras (revisão). 
Polissemia. 
Campo semântico. 
Formação de palavras. 

Relações semânticas entre palavras. 
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3º Período  

DOMÍNIOS  CONTEÚDOS 
N. º AULAS PREVISTAS 

(50 M) 
Oralidade: 

Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade.  
2. Consolidar processos de registo e tratamento de informação.  
3. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral.  
4. Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e de coesão discursiva.  
5. Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes tipos e com diferentes finalidades.  
6. Reconhecer a variação da língua.  
Registo e tratamento de informação: ideias-chave; tomar notas. 
Tema e assunto. 
Opinião. 
Características da fala espontânea. 
Princípios reguladores da interação discursiva. 
Entrevista. 
Debate. 
Planificação do texto oral (tópicos). Diálogo. 
Narração. 
Variedades do português (contexto geográfico). 
Exposição oral. 
Reconto. 
Descrição de imagem. 
Intencionalidade comunicativa. 

Leitura 
1. Ler em voz alta.  
2. Ler textos diversos.  
3. Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade.  
4. Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação.  
5. Ler para apreciar textos variados.  
6. Reconhecer a variação da língua.  
Texto literário e texto não literário. 
Texto narrativo não literário (notícia, reportagem). 
Texto narrativo literário (Conto tradicional. Mito. Fábula. Lenda. Romance tradicional. 
Romance juvenil. Diário.) 
Texto conversacional (entrevista). 
Texto argumentativo (crítica, cartoon, publicidade). 
Texto de opinião. 

 
 

6-Narrativas da literatura estrangeira 
 

 
- “Desabafos”, de Anne Frank (**)2 (pág. 166). 
 
 
- “Peixe luzidio”, de Italo Calvino (pág. 170). 
 
 
- “O grito”, de Roald Dahl (**)2 (pág. 175). 
 
 
 

7-Texto dramático de autores portugueses 
 

 
- “Aquilo que os olhos veem ou O Adamastor”, de Manuel 

António Pina (**) (pág. 188). 
 
 
 

8-Cantar a língua portuguesa 

 
 
- 12 poemas de autores diferentes(**) - (págs. 202-230).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

+/- 30 tempos 
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Texto descritivo (roteiro, retrato). 
Texto biográfico. 
Intenção comunicativa. 
Facto e opinião. 
Deduções e inferências. 
Ponto de vista. 
Informação (localização, organização e tratamento). 
Sentido próprio e sentido figurado. 
Descrição (espaço e personagem). 
Sequência dialogal. 
Paratexto. 
Categorias da narrativa. 

(Estrutura da narrativa. Organização das sequências narrativas.) 
Contexto. 
Conectores. 
Relações intratextuais. 
Intertextualidade. 
Variação da língua 
Leitura em voz alta. 

Educação Literária 
1. Ler e interpretar textos literários. (v. Lista em anexo)  
2. Apreciar textos literários. (v. Lista em anexo e Listagem PNL)  
3. Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais.  
4. Ler e escrever para fruição estética. (v. Listagem PNL)  
Sílaba métrica e sílaba gramatical. 
Recursos expressivos (onomatopeia repetição, personificação perífrase, metáfora, 

ironia, comparação, eufemismo enumeração, hipérbole). 
Texto literário – modo narrativo. 
Texto narrativo (crónica, conto, romance juvenil, diário).  
Categorias da narrativa. Estrutura. 
Tema. Ideias principais. Pontos de vista. 
Intertextualidade. 
Opinião. 
Recriações de obras literárias. 
Leitura em voz alta. 
Texto literário – modos dramático e lírico. 
Elementos constitutivos do texto dramático. 
Diálogo, monólogo e aparte. 
Modo lírico. 
Elementos constitutivos da poesia lírica (estrofe, verso, refrão, rima, esquema 
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rimático). 
Tema. Assunto. Ideias principais. Ponto de vista. Universo de referência. 
Recursos expressivos (comparação, anáfora, hipérbole, antítese, repetição, aliteração, 

metáfora, personificação, eufemismo, perífrase, ironia). 
Sinais de pontuação: valores discursivos. 
Recriações de obras literárias. 
Leitura em voz alta.  
Recitação.  
Dramatização 

Escrita 
1. Planificar a escrita de textos.  
2. Redigir textos com coerência e correção linguística.  
3. Escrever para expressar conhecimentos.  
4. Escrever textos expositivos.  
5. Escrever textos argumentativos.  
6. Escrever textos diversos.  
7. Rever os textos escritos.  

Texto narrativo. 

Texto de opinião. 

Página de um diário. 

Comentário crítico. 

Resumo. 

Texto dramático. 

Sequência narrativa. 

Reescrita do texto. 

Texto biográfico. 

Coerência e coesão. Conectores discursivos. 

Coerência textual. 

Convenções e regras para a configuração gráfica. 

Descrição de emoções e personagem. 

Escrita lúdica (paráfrase; poema visual, texto poético a partir de imagem, calendário 
poético). 

Sinais de pontuação.  

Sinais auxiliares de escrita. 

Planificação do texto. 
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Revisão do texto. 

Registo formal/informal. 

Gramática 
1. Explicitar aspetos da fonologia do português.  
2. Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do português.  
3. Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico.  
Classes de palavras: Nome (subclasses).  
Advérbio (subclasses); Adjetivo (subclasses); Pronome pessoal (reflexo e recíproco); 
Determinante (subclasses); Quantificador; Interjeição. 
Pronome pessoal em adjacência verbal. 
Verbo principal e verbo auxiliar; Flexão. 
Relações semânticas. Homografia. 
Polissemia. 
Família de palavras. 
Tipos de frase. 
Conectores discursivos. 
Discurso direto e indireto. 
Afixação: derivação não afixal. 
Derivação. Composição.  
Flexão.  
Grupo nominal, grupo verbal, grupo adverbial, grupo preposicional, grupo adjetival. 
Funções sintáticas: Sujeito (tipos); Predicado; Complemento direto; Complemento 

indireto; Complemento oblíquo; Complemento agente da passiva; Predicativo do 
sujeito; Modificador de frase e modificador do GV; Vocativo; Modificador do nome. 

Elipse. 
Frase ativa e frase passiva. 
Frase simples e complexa. 
Subordinação: orações subordinadas adverbiais; oração subordinada substantiva 

completiva. 
Coordenação: orações coordenadas; coordenação assindética. 
Conjunções e locuções conjuncionais. 
Verbo (subclasses). 
Variedade brasileira do português. 
Neologismo. 
Frase simples e complexa. 
Subordinação: oração subordinada adjetiva relativa. 
Coordenação. 
Concordância. 
Classes de palavras (revisão). 
Polissemia. 
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Campo semântico. 
Formação de palavras. 
Relações semânticas entre palavras. 

* Planificação sujeita a reajustamentos 
Observações:  

(**)Obras e textos para educação literária – 8º ano. 
(1) Lecionar pelo menos três destas obras. 
 


