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SETEMBRO 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

 Atividades de compreensão e expressão oral e escrita como meio de diagnóstico e de consolidação de conhecimentos. 

 Tipos de texto (Conversacionais, Narrativos, Descritivos, Expositivos, Argumentativos, Instrucionais, Preditivos) 

 Texto comunicacional: Artigo de divulgação científica, Verbete de enciclopédia, Reportagem, Entrevista, Guia turístico,Crítica de 

cinema, Anúncio publicitário, Artigo de opinião, Notícia, Cartoon. 

 Texto narrativo  (Categorias da narrativa; Modos de representação do discurso) 

     Educação Literária: 

 1 Texto de autor estrangeiro -  O Hobbit, J.R.R.Tolkien 

 2 Textos de literatura juvenil -  A Eneida de Virgílio Contada às Crianças e ao Povo, (adapt. João de Barros);     Os Lusíadas para Gente 

Nova, Vasco Graça Moura 

 1 Texto de autor de país de língua oficial portuguesa - Contos do Nascer da Terra, Mia Couto 

 (1) Narrativas de autores portugueses - Parece impossível mas sou uma nuvem, José  Gomes Ferreira; 

 

  Leitura e análise de textos variados: carta, texto argumentativo, entre outros. 

 Gramática: Classes e subclasses de palavras; Flexão verbal; Complexo verbal; Frase ativa/frase passiva; Flexão adjetival; 

Funções sintáticas.  
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JANEIRO 

FEVEREIRO 

MARÇO 

 Texto narrativo 

Educação Literária (continuação) 

 (2) Narrativas de autores portugueses  - Assobiando à vontade, Mário Dionísio; A inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, 

Mário de Carvalho 

 

 Texto dramático: características e vocabulário do texto dramático; texto dramático e espetáculo teatral; leitura orientada do 

texto   

Educação Literária: 

 textos dramáticos de autores portugueses – A Ilha Encantada, Hélia Correia;  

 Leitura e análise de textos variados: diário, autobiografia, texto expositivo, entre outros. 

 Gramática: Classes e subclasses de palavras; Funções sintáticas; Conectores discursivos; Coesão e coerência textuais; 

Processos de formação de palavras; Variedades do português (europeia, brasileira, africanas); Coordenação e subordinação; 

Recursos expressivos; Discurso direto e indireto. 
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
PORTELA E MOSCAVIDE 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 

ANO LETIVO: 2015/2016 DISCIPLINA: PORTUGUÊS ANO: 8.º 
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ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

 Texto dramático (continuação) 

Educação Literária: 

 textos dramáticos de autores portugueses – Aquilo que os Olhos Veem ou o Adamastor, Manuel António Pina 

 

 Texto poético –características do texto poético; análise de poemas variados.  

            Educação Literária: 

 1 poema de Sá de Miranda: “O Sol é grande, caem co’a calma as aves”; 5 poemas de Luís de Camões: “Endechas a Bárbara 

escrava”; “Descalça vai para a fonte”; “Os bons vi sempre passar”; “Amor é fogo que arde sem se ver”; “Erros meus, má fortuna, 

amor ardente”; 2 poemas de Almeida Garrett: “Barca Bela”; “Seus olhos”; 8 poemas de 8 autores diferentes: “Estava eu na 

ermida de São Simeão”; “Senhora partem tão tristes”; “Chaves na mão, melena desgrenhada”; “O céu de opacas sombras abafado”; 

“O palácio da ventura”; “De tarde”; “Na praia lá da Boa Nova”; “De ti me separei na Primavera” 

 Gramática: Significação lexical; Conotação e linguagem poética; Relações entre palavras; Princípios de cortesia e cooperação; 

Sílaba gramatical e sílaba métrica; Família de palavras; Formação das palavras; Campo lexical e campo semântico; Recursos 

expressivos.  

Ao longo do ano, em todas as unidades programáticas, serão analisados textos informativos relacionados com as temáticas em estudo, assim como apresentações 

orais e atividades de compreensão oral. 
 

DATA: 17/09/2015   A Coordenadora do grupo: Carla Barreto      A Coordenadora do Departamento: Ana Caramelo 
 

NOTA: A ordem das unidades programáticas e a seleção de textos poderão ser alteradas em função das características da turma e/ou da decisão do professor. 


