
 
 
 

 

PORTUGUÊS 8ºANO – PLANIFICAÇÃO ANUAL 2015-2016 
 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORALIDADE 
 

 

 Interação discursiva  

 Retoma e resumo de ideias; informação complementar 
 Relacionação com outros conhecimentos 
 Debate e justificação de opiniões 

 Interpretação de texto  

 Tema e assunto; tópicos 
 Informação objetiva e informação subjetiva 
 Intencionalidade comunicativa (consolidação) 
 Manifestação de ideias e pontos de vista 

 Registo e tratamento de informação 
 

 Ideias‐chave; notas; síntese 

 Produção de texto 

 Géneros escolares (complexidade crescente): apresentação de tema; argumentação 
 Informação; explicação 
 Planificação do texto (tópicos) 
 Informação pertinente, pesquisa sob orientação, citação; recurso pontual a suportes tecnológicos 
 Recursos verbais e não verbais: complexificação e adequação 
 Vocabulário e estruturas frásicas: diversidade 

Variação da língua  

Plano fonológico, lexical e sintático; contextos geográficos 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LEITURA 

 

 Géneros escolares: texto de características expositivas, artigo de opinião 
 Texto de características narrativas 
 Texto biográfico, páginas de diário e de memórias; comentário; reportagem, carta de apresentação 
 

 Interpretação de texto 

 Tema, ideias principais; pontos de vista e universos de referência 
 Causa e efeito 
 Deduções e inferências 
 Elementos de persuasão 

 Relações intratextuais: semelhança, oposição, causa –consequência, parte – todo e genérico – específico 

 Estrutura do texto: partes, subpartes e sentido global do texto 
 Pontos de vista e apreciações críticas: fundamentação; suportes textuais e espaços de circulação 
 
 Organização e tratamento de informação 

 Notas; ideias‐chave 

 Variação da língua  

 Plano lexical e sintático; contextos históricos e geográficos 

 

 

 

ESCRITA 
 

 

 

 

 Produção escrita  

 Géneros escolares (complexidade crescente): texto de características expositivas; texto de características argumentativas 
 Texto biográfico; páginas de diário e de memórias; comentário subordinado a tópicos; carta de apresentação 
 Plano, resumo e síntese de texto de características expositivas 
 Expressão de conhecimentos: resposta a questões, a instruções de trabalho (foco da pergunta) 
 

 Planificação, textualização e revisão  

 Planificação: planos; organização de informação segundo características ou género 



 
 
 

 Textualização: ortografia; pontuação; vocabulário e estruturas sintáticas (diversificação); ordenação e hierarquização da informação; 
estruturação do texto; adequação a diferentes públicos e finalidades comunicativas; princípios do trabalho intelectual (citação); uso 
criterioso das tecnologias da informação e comunicação 
 Revisão: correção, adequação e reformulação 
 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 Textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros 
diversos  
 Textos selecionados* 

 Interpretação de texto  

 Texto dramático: ato, cena, fala e indicação cénica; diálogos, monólogos e apartes; 
personagens (diferentes pontos de vista) 
 Tema, ideias principais, pontos de vista e universos de referência 
 Estruturação do texto (partes e subpartes) e sentido global do texto 
 Comparação de textos; relações de intertextualidade 
 Valores culturais e éticos 
 Recursos expressivos: antítese, eufemismo, ironia 
 

 Produção oral e escrita  

 Leitura expressiva: individual ou em grupo; recitação; dramatização 
 Expressão de ideias pessoais e problematização de sentidos sobre os textos 
 Comentário de textos 
 Relações de obras literárias com outros discursos artísticos 
 Escrita, individual e coletiva, de textos diversos 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTOS SELECIONADOS* 

3 narrativas de autores portugueses: “Parece impossível 
mas sou uma nuvem”, in O mundo dos outros, de José 
Gomes Ferreira; “Natal”, in Novos contos da montanha, 
de Miguel Torga; “Assobiando à vontade”, in O dia 
cinzento e outros contos, de Mário Dionísio;  

1 texto dramático de autor português: Vanessa vai à 
luta, de Luísa Costa Gomes” ou Aquilo que os olhos 
veem ou o Adamastor, de Manuel António Pina;  

1 texto de autor de língua oficial portuguesa: “O meu pai 
Agualberto”, in Mar me quer, de Mia Couto 

1 texto de autor estrangeiro: excerto de O diário de 
Anne Frank, de Anne Frank, ou de Contos do 
imprevisto, de Roald Dahl 

1 texto de literatura juvenil: excerto de A Eneida de 
Virgílio contada às crianças e ao povo (adapt. João de 
Barros) ou de O mundo em que vivi, de Ilse Losa. 

12 poemas: “Comigo me desavim”, de Sá de Miranda; 
“Descalça vai para a fonte”, “Endechas a Bárbara 
escrava”, “Os bons vi sempre passar” e “Amor é fogo 
que arde sem se ver”, de Luís de Camões; cantiga 
“Estava eu na ermida de São Simeão””, versão de 
Natália Correia; “Chaves na mão, melena desgrenhada” 
e “De bolorentos livros rodeado", de Nicolau Tolentino; 
“Magro, de olhos azuis, carão moreno”, de Bocage “O 
palácio da ventura” e “As fadas”, de Antero de Quental 



 
 
 

 

GRAMÁTICA 
 Classes de palavras 
 Conjunção subordinativa: condicional, final, comparativa, consecutiva, concessiva e completiva; locução conjuncional 
 

 Sintaxe 
 Pronome pessoal em adjacência verbal: em orações subordinadas; na conjugação do futuro e do condicional 
 Funções sintáticas: modificador do nome (restritivo e apositivo) 
 Subordinação entre orações: subordinadas adverbiais condicionais, finais, comparativas, consecutivas e concessivas; subordinadas 
substantivas completivas (função de complemento direto) 
 Divisão e classificação de orações 
 

 Lexicologia 
 Neologismos 
 Palavras polissémicas e palavras monossémicas 
 Campo semântico 
 Relações semânticas: sinonímia, antonímia, hiperonímia e holonímia 

 
 
Nota: a seleção dos poemas não é vinculativa. Caso o perfil da turma o justifique, as docentes poderão optar por outros textos que constem da lista para o domínio da 
educação literária, devendo respeitar as indicações relativas ao número de textos e de autores ali referidos.    
 
 
As docentes: Ana Gil, Celeste Sousa, Emília Raposo e Natércia Figueiredo 


