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 ESCOLA BÁSICA MARQUESA DE ALORNA                                                                                                                                                                         ANO LETIVO 2020/2021 

 

PLANIFICAÇÃO ANUAL – 8.º Ano de Escolaridade 
 

 

 

Calendarização/ 

PERÍODO SEQUÊNCIA 0 – Organizar o estudo Conhecimentos, capacidades e atitudes RECURSOS 

COMPLEMENTARES 

1.º 

Para conhecer • O manual de Português  

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela 

utilização dos métodos do trabalho científico. 

– Tomar notas, organizando-as. 

– Identificar ideias-chave. 

  – Elaborar resumos de textos informativos e expositivos.  

 

• Escrever para expressar conhecimentos. 

– 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. 

 

• Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 

– Retomar, precisar ou resumir ideias para facilitar a interação. 

– Solicitar informação complementar. 

 

 

 

•  

 

• Grelhas de Registo 

(pág.16) 

 

• Ficha de Leitura  

(pág. 17) 

 

• Sugestões de Leitura 

(págs. 18-19) 

 

 

• *Contrato Pedagógico de 

Leitura (Guia do 

Professor) 

 

Dicas úteis 

para o sucesso 

escolar 

 

• Organização do material 

• Métodos e hábitos de estudo 

• Tomada de notas 

• Resumos 

• Construção do portefólio 

– Regras essenciais na 

elaboração de um portefólio 

• Resolução dos testes 

– Glossário de verbos mais 

frequentes nos questionários 

 

Autoavaliação 

 

• Do trabalho individual em casa 

• Do comportamento e das atitudes 

nas aulas 

• Do caderno diário 

 

Leitura 

 

• Ficha de leitura 

• Sugestões de leitura 

• Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas diferentes. 

 • Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à leitura de 

um texto ou obra. 

 • Desenvolver um projeto de leitura que revele um percurso pessoal de leitor 

(obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)).* 

 

TESTE DIAGNÓSTICO 

 
 

NOVAS LEITURAS 8 | ASA 
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Calendarização/ 

PERÍODO 

SEQUÊNCIA 1 – Textos dos Media e Utilitários 

Textos/Atividades/ 

Exercícios 
Domínios / Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Descritores do  

Perfil dos alunos 

1.º 

 

• Opinião (pág. 31) 

• Texto expositivo/informativo (pág. 40) 

• Carta de apresentação (pág. 47) 

• Grelha de revisão da escrita (pág. 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Polissemia (pág. 30) 

• Campo semântico (pág. 30) 

• Extensão semântica (pág. 35) 

• Empréstimo (pág. 35) 

• Frase ativa vs. Frase passiva (pág. 39) 

• Funções sintáticas (pág. 40) 

• Pronome em adjacência verbal (pág. 40) 

 

• Marcadores discursivos (pág. 31; 40) 

 

 

ESCRITA 

 – Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade (informativa 

ou argumentativa) no âmbito de géneros como: diário, entrevista, comentário e resposta a questões de 

leitura.  

 – Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando distribuição de informação 

por parágrafos, continuidade de sentido, progressão temática, coerência e coesão.  

 – Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos de vista e se toma uma 

posição sobre personagens, acontecimentos, situações e/ou enunciados.  

 – Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso correto da ortografia e dos 

sinais de pontuação. 

 – Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção linguística. 

 – Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na revisão e na edição de texto. 

 

GRAMÁTICA 

– Identificar palavras polissémicas e seus significados. 

– Determinar os significados que dada palavra pode ter em função do seu contexto de ocorrência: campo 

semântico. 

– Identificar neologismos. 

– Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-versa).  

– Distinguir funções sintáticas: complemento direto.  

– Utilizar corretamente o pronome pessoal átono.  

– Empregar formas linguísticas adequadas à expressão de opinião e à assunção de compromissos.  

 

 

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

 

Indagador/Investigador (C, D, F, 

H, I)  

 

Sistematizador/organizador  

(A, B, C, I, J)  

 

Criativo (A, C, D, J)  

 

Comunicador (A, B, D, E, H)  

 

Responsável/autónomo (C, D, E, 

F, G, I, J)  

 

Respeitador da diferença/do 

outro (A, B, E, F, H)  

 

Participativo/colaborador 

(B, C, D, E, F)  

 

Questionador (A, F, G, I, J)  

Recursos complementares:  Manual, Suporte Gramatical, Caderno de Exercícios, Aula Digital, plataformas das Editoras, fichas informativas, apresentações PowerPoint didáticos, 

registos áudio, vídeos, quizzes 

Para saber: Texto de Opinião, Reportagem, Texto Expositivo, Carta de Apresentação  

TESTE FORMATIVO 
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Calendarização/ 

PERÍODO 

SEQUÊNCIA 2 – Texto Narrativo I – Literatura Juvenil e de Caráter Intimista 

Textos/Atividades Domínios / Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Descritores do  

Perfil dos alunos 

1.º 

 

Compreensão 

• Reportagem: “Emigração”  

(pág. 96) 

 

 

 

 

Expressão 

• Opinião (pág. 57; 74) 

• Reconto (pág. 59; 90) 

• Exposição (págs. 67; 77) 

• Troca de impressões (págs. 79; 85) 

 

 

• Texto de opinião: “Um livro espera-te. 

Procura-o“ (pág. 57) 

• Crítica: “O último Grimm” (pág. 60) 

• Autobiografia (pág. 72) 

• Prefácio (pág. 78) 

 

 

 

 

 

• O último Grimm, Álvaro Magalhães 

(pág. 61) AE 

• O conto da ilha desconhecida, José 

Saramago (pág. 67)  

• Um fio de fumo nos confins do mar, 

Alice Vieira (pág. 74)  

• O diário de Anne Frank, Anne Frank 

(pág. 80) AE 

• O Mundo em que Vivi, Ilse Losa (pág. 

87) AE 

• Pardinhas, António Mota (pág. 90; 96)  

 

 

 

ORALIDADE 

Compreensão 

 – Compreender o(s) tema(s) e as ideias do texto, relacionando as informações expressas com o contexto e 

com o objetivo (expor, informar, explicar, persuadir).  

 – Explicar sentidos figurados e contextuais com base em inferências. 

 – Sintetizar a informação recebida. 

 

Expressão 

 – Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias e opiniões. 

 – Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção comunicativa e o género textual 

(expor/informar, explicar, argumentar), individualmente e/ou com discussão de diversos pontos de vista. 

 – Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos gramaticais diversificados (coordenação e 

subordinação; anáfora; conectores frásicos e marcadores discursivos). 

 

LEITURA 

 – Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, memórias; reportagem, 

comentário; texto de opinião.  

 – Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa. 

 – Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, devidamente justificadas. 

 – Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões. 

 – Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes).  

 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 – Ler integralmente obras literárias narrativas (no mínimo, duas narrativas de autores de língua 

portuguesa). 

 – Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise da representação dos temas, das 

experiências e dos valores.  

 – Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de sentido do texto (designadamente a 

antítese). 

 – Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição ou à leitura de um texto ou 

obra. 

 – Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes diversificados.   

 

 

Comunicador (A, B, D, E, H)  

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

 

Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, J)  

 

Respeitador da diferença/do 

outro (A, B, E, F, H)  

 

Participativo/colaborador  

(B, C, D, E, F)  

 

Indagador/ Investigador (C, D, 

F, H, I)  

 

Criativo (A, C, D, J)  

 

Responsável/autónomo (C, D, 

E, F, G, I, J)  

 

Leitor  (A, B, C, D, F, H, I)  

 

Crítico/Analítico (A, B, C, D, 

G)  
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Calendarização/ 

PERÍODO 

SEQUÊNCIA 2 – Texto Narrativo I – Literatura Juvenil e de Caráter Intimista 

Textos/Atividades/ 

Exercícios 
Domínios / Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Descritores do  

Perfil dos alunos 

1.º 

 

• Opinião (págs. 59; 77) 

• Comentário (pág. 66) 

• Biografia (pág. 71) 

• Indicação bibliográfica (pág. 71) 

• Resumo (pág. 84) 

• Texto narrativo (págs. 89; 99) 

• Diário (pág. 95) 

 

 

 

 

 

 
• Sinónimos/antónimos (pág. 66) 

• Hiperónimos/hipónimos (pág. 70) 

• Sinais de pontuação (pág. 75) 

• Amálgama (pág. 76) 

• Derivação não-afixal (pág. 76) 

• Classes de palavras (pág. 83) 

• Funções sintáticas (págs. 83; 89; 94; 

98) 

 

 

ESCRITA 

 – Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade (informativa ou 

argumentativa) no âmbito de géneros como: diário, entrevista, comentário e resposta a questões de leitura.  

 – Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando distribuição de informação por 

parágrafos, continuidade de sentido, progressão temática, coerência e coesão.  

 – Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos de vista e se toma uma posição 

sobre personagens, acontecimentos, situações e/ou enunciados.  

 – Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso correto da ortografia e dos sinais 

de pontuação. 

 – Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção linguística. 

 – Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na revisão e na edição de texto. 

 – Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às normas para citação. 

 

 

GRAMÁTICA 

– Analisar relações de sentido entre palavras.  

– Explicar sinais de pontuação em função da construção da frase. 

– Identificar neologismos. 

– Distinguir os processos de derivação e de composição na formação regular de palavras.  

– Distinguir as seguintes subclasses de palavras: verbo principal e verbo copulativo. 

– Distinguir funções sintáticas: complemento oblíquo; predicativo do sujeito; modificador; sujeito; vocativo; 

modificador do nome; complemento indireto. 

 

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

 

Indagador/Investigador (C, D, 

F, H, I)  

 

Sistematizador/organizador (A, 

B, C, I, J)  

 

Criativo (A, C, D, J)  

 

Comunicador (A, B, D, E, H)  

 

Responsável/autónomo (C, D, 

E, F, G, I, J)  

 

Respeitador da diferença/do 

outro (A, B, E, F, H)  

 

Participativo/colaborador  

(B, C, D, E, F)  

 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Recursos complementares: Teams, Manual, Suporte Gramatical, Caderno de Exercícios, Aula Digital, plataformas das Editoras, fichas informativas, apresentações PowerPoint 

didáticos, registos áudio, vídeos, guiões de leitura, quizzes 

Para saber: Texto Narrativo 

TESTE FORMATIVO (O diário de Anne Frank, Anne Frank)  
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Calendarização/ 

PERÍODO 

SEQUÊNCIA 3 – Texto Narrativo II – Autores Portugueses e de Língua Oficial Portuguesa 

Textos/Atividades Domínios / Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Descritores do 

Perfil dos alunos 

1.º 

e 

2.º 

Compreensão 

• Canção: “Quem me leva os meus 

fantasmas” (pág. 116) 

• “Manual de etiqueta para viajar nos 

transportes públicos” (pág. 139) 

 

 

Expressão 

• Exposição (págs. 110; 111; 132) 

• Opinião (pág. 116) 

• Inferências (pág. 150) 

 

 

 

 

 

• Notícia: “Escritor Mia Couto ganha 

prémio Camões“ (pág. 122) 

• Reportagem: “Ondas da vida“ (pág. 

129) 

• Roteiro: “Elétrico 28“ (pág. 148) 
 

• “O homem trocado”, Luís Fernando 

Veríssimo (pág. 106) 

• “In Excelsum”, Mário de Carvalho 

(pág. 111) 

• “O Mendigo Sexta-Feira jogando no 

Mundial”, Mia Couto (pág. 116) 

• Mar me quer, Mia Couto (pág. 123) 

AE 

• “Vicente”, Miguel Torga (pág.132) 

AE 

• “Assobiando à vontade”, Mário 

Dionísio (pág. 139) AE 

• “Parece impossível mas sou uma 

nuvem”, José Gomes Ferreira 

(pág.150) AE 

 

ORALIDADE 

Compreensão 

 – Compreender o(s) tema(s) e as ideias do texto, relacionando as informações expressas com o contexto e 

com o objetivo (expor, informar, explicar, persuadir).  

 – Explicar sentidos figurados e contextuais com base em inferências. 

 – Avaliar argumentos quanto à validade e adequação aos objetivos comunicativos. 

 – Sintetizar a informação recebida. 

 

Expressão 

 – Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias e opiniões. 

 – Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção comunicativa e o género textual (expor/informar, 

explicar, argumentar), individualmente e/ou com discussão de diversos pontos de vista. 

 – Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos gramaticais diversificados (coordenação e 

subordinação; anáfora; conectores frásicos e marcadores discursivos). 

 

LEITURA 

 – Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, memórias; reportagem, 

comentário; texto de opinião.  

 – Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa. 

 – Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, devidamente justificadas. 

 – Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões. 

 – Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes).  

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 – Ler integralmente obras literárias narrativas (no mínimo, duas narrativas de autores de língua 

portuguesa). 

 – Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise da representação dos temas, das 

experiências e dos valores.  

 – Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de sentido do texto (designadamente a 

antítese). 

 – Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição ou à leitura de um texto ou obra. 

 – Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes diversificados.   

– Exprimir ideias pessoais sobre os textos lidos e ouvidos com recurso a suportes variados. 

 

 

Comunicador (A, B, D, E, H)  

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

 

Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, J)  

 

Respeitador da diferença/do 

outro (A, B, E, F, H)  

 

Participativo/colaborador  

(B, C, D, E, F)  

 

Indagador/ Investigador (C, D, 

F, H, I)  

 

Criativo (A, C, D, J)  

 

Responsável/autónomo (C, D, 

E, F, G, I, J)  

 

Leitor (A, B, C, D, F, H, I)  

 

Crítico/analítico (A, B, C, D, 

G) 
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Calendarização/ 

PERÍODO 

SEQUÊNCIA 3 – Texto Narrativo II – Autores Portugueses e de Língua Oficial Portuguesa 

Textos/Atividades/ 

Exercícios 
Domínios / Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Descritores do 

Perfil dos alunos 

1.º 

e 

 

2.º 

 

• Opinião (págs. 110; 138) 

• Texto narrativo (pág. 115) 

• Carta formal (pág. 121) 

• Relatório (pág. 147) 

• Retrato (pág. 154) 

 
 

 

 

 

 

• Variedade brasileira (pág. 108) 

• Pretérito mais-que-perfeito (pág. 109) 

• Funções sintáticas (págs. 114; 120; 128) 

• Classes de palavras (pág. 114) 

• Variedade africana (pág. 120) 

• Amálgama (pág. 120) 

• Orações subordinadas adverbiais  

(págs. 127; 145; 153) 

• Orações subordinadas adjetivas relativas 

(pág. 127; 146) 

• Orações coordenadas (págs. 138; 145) 

• Pronome em adjacência verbal  

(pág. 138) 

• Orações subordinadas substantivas 

completivas (pág. 146) 

• Compostos (pág. 153) 

 

ESCRITA 

 – Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade 

(informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros como: diário, entrevista, comentário e 

resposta a questões de leitura.  

 – Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando distribuição de informação 

por parágrafos, continuidade de sentido, progressão temática, coerência e coesão.  

 – Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos de vista e se toma uma 

posição sobre personagens, acontecimentos, situações e/ou enunciados.  

 – Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso correto da ortografia e dos 

sinais de pontuação. 

 – Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção linguística. 

 – Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na revisão e na edição de texto. 

 

GRAMÁTICA 

– Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza social.  

– Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos e modos. 

– Distinguir as seguintes subclasses de palavras: verbo defetivo impessoal e unipessoal; conjunção e 

locução conjuncional subordinativa temporal; pronome relativo. 

– Distinguir na classe da conjunção e locução conjuncional subordinativa as seguintes subclasses: 

comparativa, consecutiva, concessiva.  

– Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso obrigatório em frases complexas.  

– Distinguir funções sintáticas: vocativo, sujeito; modificador do nome; predicativo do complemento 

direto. 

– Identificar neologismos. 

– Classificar orações subordinadas adverbiais temporais, finais, causais, condicionais, comparativas, 

concessivas e consecutivas; orações subordinadas adjetivas relativas e orações coordenadas. 

– Utilizar corretamente o pronome pessoal átono. 

– Distinguir subordinação adverbial de subordinação adjetiva e de subordinação substantiva.  

– Explicar a função sintática da oração substantiva completiva selecionada pelo verbo.  

– Distinguir os processos de derivação e de composição na formação regular de palavras.  

  

Conhecedor/sabedor/culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

 

Indagador/investigador (C, D, F, H, 

I)  

 

Sistematizador/organizador (A, B, 

C, I, J)  

 

Criativo (A, C, D, J)  

 

Comunicador (A, B, D, E, H)  

 

Responsável/autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J)  

 

Respeitador da diferença/do outro 

(A, B, E, F, H)  

 

Participativo/colaborador (B, C, D, 

E, F)  

 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Recursos complementares: Teams, Manual, Suporte Gramatical, Caderno de Exercícios, Aula Digital, plataformas das Editoras, fichas informativas, apresentações PowerPoint 

didáticos, registos áudio, vídeos, guiões de leitura, quizzes 

Para saber: O Conto 

TESTE FORMATIVO (Histórias da Terra e do Mar, “Saga”, Sophia de Mello Breyner Andresen) AE 
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Calendarização/ 

PERÍODO 

SEQUÊNCIA 4 – Texto Dramático 

Textos/Atividades Domínios / Conhecimentos, capacidades e atitudes 
Descritores do 

Perfil dos alunos 

2.º 

 

Compreensão 

• “Testemunho do ator Rui 

Mendes” (pág. 162) 

• Notícia “Amy Winehouse” 

(pág. 177) 

 

 

Expressão 

• Exposição (pág. 170; 171) 

• Opinião (pág. 178) 

• Dramatização (pág. 182) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cartaz (págs. 163; 171) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• História breve da Lua, 

António Gedeão (pág. 164) 

AE 
• Os herdeiros da Lua de 

Joana, Maria Teresa Maia 

Gonzalez (pág. 172)  

• Vanessa vai à luta, Luísa 

Costa Gomes (pág. 178) AE  

 

ORALIDADE 

Compreensão 

 – Compreender o(s) tema(s) e as ideias do texto, relacionando as informações expressas com o contexto e com o 

objetivo (expor, informar, explicar, persuadir).  

 – Sintetizar a informação recebida. 

 

Expressão 

 – Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias e opiniões. 

 – Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção comunicativa e o género textual (expor/informar, 

explicar, argumentar), individualmente e/ou com discussão de diversos pontos de vista. 

 – Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos gramaticais diversificados (coordenação e subordinação; 

anáfora; conectores frásicos e marcadores discursivos). 

 – Usar recursos verbais e não-verbais com fluência e correção (apresentação eletrónica, Web).  

 

 

LEITURA 

 – Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, memórias; reportagem, comentário; 

texto de opinião.  

 – Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, devidamente justificadas. 

 – Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela utilização dos métodos do trabalho científico. 

 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 – Ler integralmente obras literárias dramáticas (no mínimo, um texto dramático). 

 – Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise da representação dos temas, das 

experiências e dos valores.  

 – Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações cénicas.  

 – Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de sentido do texto (designadamente a antítese). 

 – Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição ou à leitura de um texto ou obra. 

 – Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes diversificados.   

 

 

Comunicador (A, B, D, E, H)  

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

 

Sistematizador/ organizador   

(A, B, C, I, J)  

 

Respeitador da diferença/do 

outro (A, B, E, F, H)  

 

Participativo/colaborador (B, C, 

D, E, F)  

 

Indagador/investigador (C, D, F, 

H, I)  

 

Criativo (A, C, D, J)  

 

Responsável/autónomo (C, D, E, 

F, G, I, J)  

 

Leitor (A, B, C, D, F, H, I)  

 

Crítico/analítico (A, B, C, D, G) 
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Calendarização/ 

PERÍODO 

SEQUÊNCIA 4 – Texto Dramático 

Textos/Atividades/ 

Exercícios 
Domínios / Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Descritores do 

Perfil dos alunos 

2.º 

 

 

• Comentário (pág. 171) 

• Pesquisa (pág. 177) 

• Roteiro (pág. 183) 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Orações subordinadas 

substantivas completivas 

(pág. 169) 

• Pronome adjacência 

verbal (pág. 169; 182) 

• Palavras derivadas e 

compostos (pág. 169) 

• Variedade social (pág. 

176) 

• Classes de palavras 

(pág. 182) 

• Funções sintáticas (pág. 

182) 

• Orações subordinadas 

adverbiais (pág. 182) 

 

 

ESCRITA 

 – Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade (informativa ou 

argumentativa) no âmbito de géneros como: diário, entrevista, comentário e resposta a questões de leitura.  

 – Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando distribuição de informação por parágrafos, 

continuidade de sentido, progressão temática, coerência e coesão.  

 – Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos de vista e se toma uma posição sobre 

personagens, acontecimentos, situações e/ou enunciados.  

 – Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso correto da ortografia e dos sinais de 

pontuação. 

 – Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção linguística. 

 – Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na revisão e na edição de texto. 

 – Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às normas para citação. 

 

 

GRAMÁTICA 

– Classificar orações subordinadas substantivas completivas.  

– Utilizar corretamente o pronome pessoal átono (verbos antecedidos de determinados pronomes e advérbios). 

– Distinguir os processos de derivação e de composição na formação regular de palavras.  

– Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza social.  

– Distinguir as seguintes subclasse das palavras: verbo principal (transitivo e intransitivo) e verbo copulativo.  

– Identificar funções sintáticas: complemento oblíquo e predicativo do sujeito. 

– Classificar orações subordinadas adverbiais finais. 

 

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

 

Indagador/investigador (C, D, F, H, 

I)  

 

Sistematizador/organizador (A, B, 

C, I, J)  

 

Criativo (A, C, D, J)  

 

Comunicador (A, B, D, E, H)  

 

Responsável/autónomo (C, D, E, F, 

G, I, J)  

 

Respeitador da diferença/do outro 

(A, B, E, F, H)  

 

Participativo/colaborador (B, C, D, 

E, F)  

 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Recursos complementares: Teams, Manual, Suporte Gramatical, Caderno de Exercícios, Aula Digital, plataformas das Editoras, fichas informativas, apresentações PowerPoint 

didáticos, registos áudio, vídeos, guiões de leitura, quizzes 

Para saber: Elementos Constitutivos do Texto Dramático e Teatro 

TESTE FORMATIVO (O Avarento, Molière)  
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Calendarização/ 

PERÍODO 

SEQUÊNCIA 5 – Texto Poético 

Textos/Atividades 

 
Domínios / Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Descritores do 

Perfil dos alunos 

3.º 

Compreensão 

• Cantiga: “Pelo souto do crescente” (pág. 192) 

• Canção: “Quem és tu miúda” (pág. 198) 

• Entrevista ao professor Henrique Pereira (pág. 224) 

• Canção: “Amor é fogo que arde sem se ver”  

(pág. 205)  

 

Expressão 

• Reconto (pág. 192) 

• Inferências (págs. 200; 204; 207) 

• Exposição (pág. 211) 

• Declamação (pág. 226) 

 
• “Poetas”, Florbela Espanca (pág. 190) 

• “Pelo souto do Crescente”, Joan Airas de Santiago  

(pág. 192) AE 

• “Boas Noites”, João de Deus (pág. 194) AE 

• “Os Provençais que bem sabem trovar”, D. Dinis (pág.196) 

AE  
• “Descalça vai para a fonte”, Luís de Camões (pág. 198) 

AE 

• “Endechas a Bárbara Escrava”, Luís de Camões (pág. 200) 

AE 

• “Alma minha gentil que te partiste”, Luís de Camões (pág. 

202) AE 

• “Aquela triste e leda madrugada”, Luís de Camões (pág. 
204) AE 

• “Amor é fogo que arde sem se ver”, Luís de Camões (pág. 

198) AE 

• “Senhora, partem tam tristes”, João Roiz de Castel Branco 

(pág. 2017) AE 

• “Seus olhos”, Almeida Garrett (pág. 209) AE 
• “De tarde”, Cesário Verde (pág. 212) AE  

• “Barca Bela”, Almeida Garrett (pág. 214) AE  

• “Magro, de olhos azuis, carão moreno”, Bocage (pág. 218) 

AE 

• “Autorretrato”, Manuel Bandeira (pág. 219) AE 

• “Comigo me desavim”, Sá de Miranda (pág. 220) AE 
• “Regresso ao lar”, Guerra Junqueiro (pág. 222) AE 

• “O palácio da ventura”, Antero de Quental (pág. 225) AE 

 

ORALIDADE 

Compreensão 

 – Compreender o(s) tema(s) e as ideias do texto, relacionando as informações expressas com o 

contexto e com o objetivo (expor, informar, explicar, persuadir).  

 – Explicar sentidos figurados e contextuais com base em inferências. 

 – Avaliar argumentos quanto à validade e adequação aos objetivos comunicativos. 

 – Sintetizar a informação recebida. 

 

Expressão 

 – Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias e opiniões. 

 – Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção comunicativa e o género textual 

(expor/informar, explicar, argumentar), individualmente e/ou com discussão de diversos pontos 

de vista. 

 – Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos gramaticais diversificados (coordenação 

e subordinação; anáfora; conectores frásicos e marcadores discursivos). 

 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 – Ler integralmente obras literárias líricas (no mínimo, nove poemas de sete autores diferentes). 

 – Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise da representação dos 

temas, das experiências e dos valores.  

 – Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica.  

 – Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de sentido do texto 

(designadamente a antítese). 

 – Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição ou à leitura de um 

texto ou obra. 

 – Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes diversificados.   

– Explicar recursos expressivos utilizados na construção do sentido. 

– Exprimir ideias pessoais sobre os textos lidos e ouvidos com recurso a suportes variados. 

 

  

 

Comunicador (A, B, D, E, 

H)  

 

Conhecedor/sabedor/culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

 

Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, J)  

 

Respeitador da diferença/do 

outro (A, B, E, F, H)  

 

Participativo/colaborador (B, 

C, D, E, F)  

 

Indagador/investigador  

(C, D, F, H, I)  

 

Criativo (A, C, D, J)  

 

Responsável/autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  

 

Leitor (A, B, C, D, F, H, I)  

 

Crítico/analítico (A, B, C, D, 

G) 
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Calendarização/ 

PERÍODO 

SEQUÊNCIA 5 – Texto Poético 

Textos/Atividades/ 

Exercícios 
Domínios / Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Descritores do 

Perfil dos alunos 

3.º 

 

• Poema (pág. 191) 

• Texto narrativo (págs. 195; 210) 

• Opinião (págs. 201; 203; 213) 

• Diário (pág. 206) 

• Autorretrato (pág. 219) 

• Texto expositivo (pág. 221) 

• Biografia (pág. 224) 

 

 

• Orações subordinadas adjetivas 

relativas (pág. 191; 206; 208) 

• Classes de palavras (pág. 195; 210; 

226) 

• Discurso direto vs. Discurso indireto 

(pág. 195) 

• Campo semântico (pág. 197; 206) 

• Presente, pretérito imperfeito e futuro 

do conjuntivo (pág. 203) 

• Orações subordinadas adverbiais  

(pág. 208) 

• Empréstimo (pág. 197; 206) 

• Compostos (pág. 213) 

• Hiperónimos/hipónimos (pág. 213) 

• Holónimos/merónimos (pág. 217) 

 

 

ESCRITA 

 – Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade (informativa ou 

argumentativa) no âmbito de géneros como: diário, entrevista, comentário e resposta a questões de leitura.  

 – Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando distribuição de informação por 

parágrafos, continuidade de sentido, progressão temática, coerência e coesão.  

 – Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos de vista e se toma uma posição 

sobre personagens, acontecimentos, situações e/ou enunciados.  

 – Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso correto da ortografia e dos sinais 

de pontuação. 

 – Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção linguística. 

 – Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na revisão e na edição de texto. 

 

GRAMÁTICA 

– Classificar orações subordinadas adjetivas relativas; orações subordinadas adverbiais comparativas, 

consecutivas. 

– Distinguir as seguintes classes e subclasses de palavras: nome (próprio, comum, comum coletivo); 

determinante/pronome possessivo; advérbio; pronome pessoal; verbo; adjetivo; interjeição; preposição. 

– Transformar discurso direto em discurso indireto. 

– Determinar os significados que dada palavra pode ter em função do seu contexto de ocorrência: campo 

semântico. 

– Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos e modos. 

– Identificar funções sintáticas: sujeito, vocativo. 

– Identificar neologismos.  

– Distinguir os processos de derivação e de composição na formação regular de palavras.  

– Analisar relações de sentido entre palavras.  

 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, B, G, I, J)  

 

Indagador/ Investigador  

(C, D, F, H, I)  

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J)  

 

Criativo (A, C, D, J)  

 

Comunicador  (A, B, D, E, 

H)  

 

Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  

 

Respeitador da diferença/ do 

outro (A, B, E, F, H)  

 

Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F)  

 

Questionador (A, F, G, I, J) 

Recursos complementares: Teams, Manual, Suporte Gramatical, Caderno de Exercícios, Aula Digital, plataformas das Editoras, fichas informativas, apresentações PowerPoint 

didáticos, registos áudio, vídeos, quizzes 

Para saber: Texto Poético 

TESTE FORMATIVO (“Aqui, sobre estas águas cor de azeite”, António Nobre)  

 

 
 
 
 
 
 


