
AGRUPAMENTO DE ESCOL AS ANSE L MO DE ANDRADE 
 DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS - Grupo Português 

Planificação Anual /Critérios de avaliação 
Disciplina: Português – 8º ano                                                                                                                                               2016/2017 

 

DOMÍNIO Subdomínio/ 
conteúdos 

Meta de aprendizagem 
geral* 

Atividades/ recursos Avaliação: 
instrumentos/pesos 

Tempo / 

Calendarização 

 

 

 

Compreensão 

oral 

/ 

Expressão 

oral 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

Texto narrativo  

.Texto narrativo não literário (notícia, 
reportagem). 

Texto conversacional (entrevista).  

Texto argumentativo (crítica, cartoon, 
publicidade). 

Texto expositivo (de divulgação científica). 

Texto descritivo (Roteiro). 

.Texto narrativo literário (Conto tradicional. 
Mito. Fábula. Lenda. Romance tradicional. 
Romance juvenil. Diário). 
Texto dramático  
Elementos constitutivos do drama e do espetáculo 
teatral. 
Dois textos dramáticos de autores portugueses: 
História Breve da Lua, de A. Gedeão; Aquilo que os 
olhos veem ou o Adamastor, de M. António Pina. 
 
Três narrativas de autor: «Parece impossível mas 
sou uma nuvem», José Gomes Ferreira; 
«Assobiando à vontade», Mário Dionísio; e Sophia 
de M. B. Andresen  “Saga” in Histórias da Terra e 
do Mar. 
Um conto tradicional: «O Carvoeiro», Teófilo 
Braga. 
Um texto de autor de país de língua oficial 
portuguesa: «Mar me quer», de Mia Couto. 
Um texto de autor estrangeiro: Diário de Anne 
Frank, de Anne Frank (excerto). 

Oralidade 
 

Interpretar discursos orais.   
Produzir textos orais 
corretos, de diferentes tipos 
e com diferentes finalidades. 
Reconhecer a variação da 
língua. 
Participar oportuna e 
construtivamente.  

 

Leitura 

Ler em voz alta textos 
diversos. 
 Interpretar textos de 
diferentes tipologias e graus 
de complexidade. 

 

Escrita 

 Planificar a escrita de textos 
expressivos e 
argumentativos e redigi-los 
com coerência e correção 
linguística.  

 

 

 

Manual da disciplina - 

Costa, F. e Magalhães, 

V. (2014). Diálogos 8, 

Porto Editora. 

- Visionamento de 

vídeos 

- Audição de textos em 

CD 

- Escola Virtual (Porto 

Editora) 

-Caderno de atividades 

- Guiões de leitura 

- Leitura silenciosa, 

expressiva e 

dramatizada 

- Leitura e interpretação 

de textos de natureza 

variada 

 

 

- Avaliação de diagnóstico 

 

- Oralidade 

. Testes de compreensão 

oral - 20% 

 

- Escrita 

. Testes de compreensão 

escrita 

. Trabalhos individuais 

. Trabalhos de pares ou  de 

grupo 

. Testes de verificação de 

leitura 

 

 

 

 

1º período 
 

     (    65   aulas) 
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Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Educação 

Literária 

 

 

 

 
 

 

 

Gramática 

Dois textos de Literatura Juvenil:  
 A Eneida de Virgílio contada às crianças e ao povo 
(adapt. João de Barros); O Mundo em que vivi, de 
Ilse Losa. 

Categorias da narrativa. Texto descritivo.  

Carta informal e carta de reclamação. Resumo. 
Registo formal/informal. Coerência textual. 
Recursos expressivos. 
 
Poesia lírica (elementos constitutivos). 
Oito poemas de oito autores diferentes.  
.Cantiga «Estava eu na ermida de São Simeão», 
in Cantares dos Trovadores Galego-Portugueses (versão 
de Natália Correia); «Descalça vai para a 
fonte» redondilhas de Luís de Camões;  «Aquela triste e 

leda madrugada», «Erros meus, má fortuna, amor 
ardente», sonetos de Luís de Camões; «O céu de opacas 
sombras abafado», Bocage; «A débil», Cesário 

Verde; «Fala ao coração», António Nobre; «Menino e 
moço», Guerra Junqueiro. 

Gramática 
Classes de palavras. Formação de palavras. 

Afixação: derivação não afixal. Elipse. Frases ativa 

e passiva. Coordenação assindética. Coordenação. 

Subordinação. Sujeito frásico. Funções sintáticas. 

Relações semânticas entre palavras. Discursos 

direto e indireto. Polissemia. Campos semântico e 

lexical. Conectores discursivos. Registos de língua. 

Diálogo, monólogo. Homonímia, homofonia, 

homografia e paronímia. Pontuação. 

 

Educação Literária 

 Ler, interpretar e apreciar 
textos literários.  
 Ler e escrever para fruição 
estética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramática 

Conhecer classes de 
palavras.  
Explicitar aspetos 
fundamentais da sintaxe do 
português.  
 Reconhecer propriedades 
das palavras e formas de 
organização do léxico.  

- Produção de vários 

tipos de texto 

- Reconstrução de 

textos 

- Modificação de textos 

- Exercícios lacunares 

- Observação e 

descrição de imagens 

- Consulta de 

dicionários, gramáticas. 

- Elaboração de fichas 

de leitura 

- Recontos 

- Trabalhos de pesquisa 

- Dramatizações 

- Visitas de estudo (de 

acordo com as ofertas e 

as caraterísticas das 

turmas) 

 

. Produção de textos e 

resolução de questionários 

de natureza diversa 

. Testes de avaliação 

sumativa - 70% 

 

Atitudes 

 (grelhas de observação / 

verificação / aferição ) 

 – 10% 

 

 

 
2º período 

 

     (    60  aulas) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3º período 
 

      (    40  aulas) 

 
 

* Consultar Metas Curriculares de Português EB 1º.,2º. e 3º ciclos – Agosto 2012 
 
Cálculo das Classificações: Sendo a avaliação um processo contínuo, a classificação a atribuir no final do 2º período englobará as classificações dos 1º e 2º p eríodos com peso igual; o 3.º 

período será o resultado da média aritmética dos três períodos letivos. 


