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PLANIFICAÇÃO ANUAL de PORTUGUÊS – 8º Ano 

Ano letivo: 2016 -2017 

de acordo com  o programa homologado em Maio de 2015 que retoma as Metas Curriculares 

anteriormente aprovadas para esta disciplina 

Manual Adotado – Contos e Recontos 8º (ASA) 

SEQUÊNCIAS 
TEXTOS / CONTEÚDOS 

DOMÍNIOS /OBJETIVOS / DESCRITORES DE 
DESEMPENHO 

INSTRUMENTO

SDE 
AVALIAÇÃO 

 
CALENDARIZAÇÃO 

 
SEQUÊNCIA 1. (*) 
Textos dos media e do 
quotidiano 
Reportagem. Texto de opinião. Crítica. 
Entrevista.Texto expositivo. Roteiro. 
Curriculum Vitae.  
Carta de Apresentação. 

SEQUÊNCIA 2.(*) 
Textos de autores portugueses 
3 narrativas de autores portugueses 
Autobiografia, Rosa Lobato Faria; 
Assobiando à vontade, Mário Dionísio; A 
inaudita Guerra da Avenida Gago 
Coutinho, Mário de Carvalho. 

SEQUÊNCIA 3.  (**) 
Texto de literatura juvenil 
1 texto de literatura juvenil 
A Eneida de Virgílio Contada às Crianças 
e ao Povo ( adapt. João de Barros) 

SEQUÊNCIA 4. (**) 
Textos de autores de língua 
oficial portuguesa e estrangeiros. 
1 texto de um autor de língua oficial 
portuguesa  
Mar me quer, Mia Couto 
1 texto de um autor estrangeiro 
O Diário de Anne Frank, Anne Frank 

SEQUÊNCIA 5. (***) 
Texto dramático 
1 texto dramático de autores 
portugueses 
Vanessa vai à luta, Luísa Costa Gomes 

SEQUÊNCIA 6. (***) 
Poesia 
1 poema de Sá de Miranda. 4 poemas de 
Luís de Camões. 1 poema de Almeida 
Garret. 6 poemas de outros quatro 
autores diferentes ( ver planificação) 
 

LEITURA 
.Ler em voz alta. 
. Ler textos diversos 
. Interpretar textos de diferentes categorias, géneros 
e graus de complexidade. 
 .Utilizar procedimentos adequados à organização e 
tratamento da informação 
.Ler para apreciar textos variados. 
.Reconhecer a variação da língua. 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
..Ler e interpretar textos literários. 
 .Apreciar textos literários. 
  .Ler e escrever para fruição estética. 
ORALIDADE 
.Interpretar textos orais com diferentes graus de 
formalidade e complexidade. 
.Registar, tratar e reter a informação. 
.Participar oportuna e construtivamente em 
situações de interação discursiva.  
.Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e 
estruturas gramaticais diversificados e recorrendo a 
mecanismos de coesão discursiva.  
.Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes 
géneros e com diferentes finalidades.   
.Reconhecer a variação da língua. 
ESCRITA 
.Planificar a escrita de textos 
.Redigir textos com coerência e correção linguística. 
.Escrever para expressar conhecimentos. 
.Escrever textos expositivos. 
.Escrever textos argumentativos. 
.Escrever textos diversos. 
.Rever os textos escritos 
GRAMÁTICA 
.Conhecer classes de palavras. 
.Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do 
português.    
.Reconhecer propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico. 

 
 
 
 
 
Questionários 

escritos 
 
 
Questionários 

orais 
 

 
Testes 

 
 
Grelha de auto 

e 
heteroavaliação 
 
 

Grelhas de 
observação 

direta. 
 
 

Grelhas de 
registo de 
avaliação: 

- compreensão   
  oral 
- expressão oral 
- leitura em voz  
  alta 
 
 
 
 
 

 
(*) 

1º Período 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
(**) 

2º Período 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(***) 
3º Período 

 

 

 

 
Nota: Os conteúdos 
gramaticais serão 
lecionados ao longo 
do ano. 



  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


