
 

 

 
NOVAS LEITURAS 8-ASA – Plano de aulas – semana 1 1LA 

NO DE AULA 
PORTUGUÊS 8.º ANO   -   DATA: semana de 21 de setembro 

 

 

Tema: Texto Narrativo I – Literatura Juvenil e de Caráter Intimista 
Sequência: 2 

  Conteúdo(s): Literatura juvenil 
  Domínio foco: Educação literária; Funções sintáticas;  
  Domínio(s) associado(s): Escrita, gramática, oralidade 

Objetivo(s): Ler e interpretar textos literários. Escrever para expressar conhecimentos. 
Rever e consolidar conteúdos gramaticais. 
Descritores: Ler textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros 
diversos. Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, 
justificando. Explicitar o sentido global do texto. Analisar o ponto de vista de diferentes 
personagens. Estabelecer relações de intertextualidade. Reconhecer a estrutura e elementos 
constitutivos do texto narrativo: narrador [...] – revisão. Responder por escrito, de forma 
completa, a questões sobre um texto. Responder com eficácia e correção a instruções de 
trabalho, detetando rigorosamente o foco da pergunta. 
Consolidar o conhecimento sobre as funções sintáticas estudadas: sujeito, vocativo, predicado, 
[...] Identificar:  elementos constituintes da frase. 
Conceito(s): Intertextualidade; funções sintáticas 

 

SUMÁRIO:  

Exploração oral da reprodução do quadro de Vincent van Gogh – pontos comuns com o 
excerto de O Mundo em que Vivi de Ilse Losa. 

Leitura e interpretação do texto de Ilse Losa – identificação das ideias principais.  

Análise do ponto de vista das personagens. 

Tipos de sujeito e o vocativo – exercícios de revisão. 

 

EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM:  
 
– Exploração oral     da reprodução do quadro de Vincent van Gogh (Manual, página 85); 
– Leitura de um excerto de O Mundo em que Vivi (páginas 85 a 87); 
– Confronto da pintura com o excerto de O Mundo em que Vivi; 
– Resolução dos exercícios do Saber ler da página 88; 
– Resolução dos exercícios de gramática da página 89 do Manual; 
– Revisão das funções sintáticas. 

SENTARES 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 
 
– Trabalho de pesquisa biobibliográfica sobre Ilse Losa. 
– Produção escrita de uma apreciação crítica do quadro de Vincent van Gogh. 
– Apresentação oral de trabalhos  
 
 

 
 

 



 

 

 
NOVAS LEITURAS 8-ASA – Plano de aulas – semana 2 1LA 

NO DE AUL 
PORTUGUÊS 8.º ANO   -   DATA: semana de 28 de setembro 

 
Tema: Texto Dramático 
Sequência: 4 
Conteúdo(s): Apresentação oral, Textos dramáticos de autores portugueses 
Domínio foco: Leitura; Educação literária   
Objetivo(s): Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade. Produzir 
textos orais (5 minutos) de diferentes tipos e com diferentes finalidades. Ler e interpretar 
textos literários. Escrever para expressar conhecimentos. 
Descritores: Identificar temas e ideias principais, justificando. Identificar pontos de vista e 
universos de referência, justificando. Fazer a apresentação oral de um tema, justificando 
pontos de vista. Apresentar e defender ideias, comportamentos, valores, argumentando e 
justificando pontos de vista. Ler textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes 
épocas e de géneros diversos. Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e 
universos de referência, justificando. Sistematizar elementos constitutivos do texto 
dramático (ato, cena, fala e indicação cénica). Distinguir diálogos, monólogos e apartes. 
Analisar o ponto de vista de diferentes personagens. Responder por escrito, de forma 
completa, a questões sobre um texto. Responder com eficácia e correção a instruções de 
trabalho, detetando rigorosamente o foco da pergunta.  
Conceito(s): Conflito de gerações; overdose 
 

SUMÁRIO:  
Leitura da tira de banda desenhada do Jeremy – identificação das ideias principais. Noção de 
conflito de gerações. 
Apresentação oral de um acontecimento marcante – defesa de ideias e sua justificação.  
Exploração oral do cartaz da peça Os Herdeiros da Lua de Joana de Maria Teresa Maia 
Gonzalez. Breve referência biobibliográfica à autora. 
Leitura e interpretação do excerto de Os herdeiros da Lua de Joana – identificação das ideias 
principais. Explicitação do estado de espírito das personagens. 
 
EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM:  
– Leitura da tira de BD da página 170 do Manual; 
– Resolução do questionário (página 170); 
– Apresentação oral do tema escolhido pelos alunos (TPC). 
– Averiguação dos conhecimentos dos alunos sobre Maria Teresa Maia Gonzalez(TPC); 
– Exploração oral do cartaz da peça Os Herdeiros da Lua de Joana – confronto com 
a obra A Lua de Joana da mesma autora (Manual, página 171); 
– Leitura do excerto de Os Herdeiros da Lua de Joana (páginas 172 a 174); 
– Resolução do Saber ler da página 175. SENTARES 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 
Caso os alunos tenham lido A Lua de Joana de Maria Teresa Maia Gonzalez, poderão 
apresentar oralmente os aspetos que mais os marcaram na obra.  
 
 
 

 



 

 

 

 
NOVAS LEITURAS 8-ASA – Plano de aulas – semana 3 1LA 

NO DE AULA 
PORTUGUÊS 8.º ANO   -   DATA: semana de 6 de outubro 

 

 
Tema: Texto Dramático 
Sequência: 4 
Conteúdo(s): Variedades linguísticas, orações 
Domínio foco: Leitura; gramática 
Objetivo(s): Reconhecer a variação da língua. Identificar orações coordenadas e 
subordinadas 
Descritores: Identificar, em textos escritos, a variação nos planos lexical e sintático. 
Distinguir contextos históricos e geográficos em que ocorrem diferentes variedades do 
português. Rever orações coordenadas e subordinadas 
Conceito(s): Variedade geográfica; Variedade social; Variedade situacional 
 
 

SUMÁRIO:  

 
As variedades linguísticas: geográfica, social e situacional. 
Modo oral vs. modo escrito – traços distintivos. 
Orações coordenadas e subordinadas 
 
 
EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM:  
 
– Correção do TPC – conclusão da resolução do questionário da página 175 do Manual; 
– Resolução dos exercícios de gramática da página 176; 
– Resolução dos exercícios 1 a 7, páginas 6 a 8, do Caderno de Exercícios (Língua, 
variação e mudança. Variedades linguísticas); 
– Resolução dos exercícios de gramática sobre as orações coordenadas e subordinadas. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
NOVAS LEITURAS 8-ASA – Plano de aulas - semana 4A 

NO DE AULA N.º > 59 
PORTUGUÊS 8.º ANO    DATA: semana de 12 de outubro 

 

 
Tema: Texto Poético 
Sequência: 5 
Conteúdo(s): Cantiga de amigo; Comentário 
Domínio foco: Educação literária 
Domínio(s) associado(s): Oralidade; Escrita 
Objetivo(s): Registar, tratar e reter a informação. Ler e interpretar textos literários. Apreciar 
textos literários. Escrever para expressar conhecimentos. 
Descritores: Reproduzir o material ouvido, recorrendo à síntese. Ler textos literários, 
portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos. Identificar temas, 
ideias principais, pontos de vista e universos de referência, justificando. Explicitar o sentido 
global do texto. Responder por escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 
Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos já estudados. Responder com 
eficácia e correção a instruções de trabalho, detetando rigorosamente o foco da pergunta. 
Escrever um pequeno comentário crítico (cerca de 120 palavras) a um texto lido. 
Conceito(s): Trovador; Jogral; Donzela; Provençal; Trovar; “Senhora”; Perífrase; Hipérbole 
 
SUMÁRIO:  
Audição da cantiga “Pelo souto do Crescente” de Joan Airas de Santiago – reconto oral da 
história narrada. 
Leitura e interpretação da cantiga ouvida. Noção de cantiga de amigo. Comentário crítico. 
Leitura e interpretação da cantiga de amor “Os provençais que bem sabem trovar” de D. 
Dinis. Noção de cantiga de amor.  
A perífrase e a hipérbole. 
 
 
EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM:  
– Audição da cantiga “Pelo souto de Crescente” e reconto oral (Antes de ler, página 192 do 
Manual); 
– Noção de cantiga de amigo; 
– Resolução do Saber ler da página 193. 
– Resolução do exercício Antes de ler (BD do Jeremy) da página 196 do Manual – relação 
temática com a cantiga de D. Dinis; 
– Leitura da cantiga “Os provençais que bem sabem trovar” de D. Dinis (página 196); 
– Noção de cantiga de amor; 
– Resolução do Saber ler da página 197; 
– Identificação e explicitação do conceito de perífrase. 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 
 
– Trabalho de pesquisa: apresentação de sonetos escolhidos pelos alunos, acompanhados 
de breve análise dos mesmos 
 
 
 

 



 



 

 

 
NOVAS LEITURAS 8-ASA – Plano de aulas - semana 5A 

NO DE AULA N.º > 59 
PORTUGUÊS 8.º ANO    DATA: semana de 19 de outubro 

 

 
Tema: Texto Poético 
Sequência: 5 
Conteúdo(s): Educação literária; tempos e Modos verbais 
Domínio foco: Escrita; Gramática 
Objetivo(s): Ler e interpretar textos literários. Escrever para expressar conhecimentos. 
Explicitar e treinar aspetos fundamentais da sintaxe do português. 
Descritores: Ler textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de 
géneros diversos. Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de 
referência, justificando. Explicitar o sentido global do texto. Sistematizar elementos 
constitutivos da poesia lírica (estrofe, verso, refrão, rima, esquema rimático) – (revisão). 
Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos já estudados e, ainda, […] 
eufemismo. Responder por escrito, de forma completa, a questões sobre um texto. 
Responder com eficácia e correção a instruções de trabalho, detetando rigorosamente o 
foco da pergunta. 
Identificar e aplicar tempos e modos verbais: Indicativo, Conjuntivo, Condicional e Gerúndio. 
Tempos simples e compostos 
 
SUMÁRIO:  
Leitura e interpretação do soneto “Alma minha gentil, que te partiste” de Luís de Camões. 
Noção de soneto. 
O valor expressivo do eufemismo. 
Tempos e modos verbais – revisão. 
 
EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM:  
– Leitura do soneto “Alma minha gentil, que te partiste” de Luís de Camões da página 202 
do Manual; 
– Noção de soneto (página 202); apresentação de outros sonetos 
– Resolução dos exercícios do Saber ler da página 203; 
– Explicitação do valor expressivo do eufemismo. 
– Resolução dos exercícios – Modos e Tempos Verbais 
– Ficha de trabalho 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 
 
– Trabalho de pesquisa: apresentação de sonetos escolhidos pelos alunos, acompanhados 
de breve análise dos mesmos (conclusão) 
 
 
 

 
 


