
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MASSAMÁ 

Planificação Anual – Síntese 
PORTUGUÊS 8.º Ano  Ano letivo 2021/2022 

 Domínios de Aprendizagem 
e Géneros Textuais 

Conteúdos 
Aulas 

previstas 

1.º  
SEMESTRE 

Oralidade, Leitura, Escrita, Gramática, Educação Literária 
 
(Auto)biografia, diário, memórias 
Reportagem, comentário 
Texto de Opinião 
Elementos paratextuais 

 
Texto Narrativo 
 Um conto de autor de país de língua oficial portuguesa – Mar 

me Quer, de Mia Couto. 

 Um texto de literatura juvenil – O Último dos Grimm, de Álvaro 
Magalhães. 

 Uma narrativa de autor estrangeiro – O Diário de Anne Frank. 

 Três narrativas de autores portugueses – Vicente, de Miguel 
Torga; Assobiando à vontade, de Mário Dionísio; Saga, de 
Sophia Andresen. 

 Um texto de literatura juvenil – O mundo em que vivi, de Ilse 
Losa. 

 

Oralidade: expressão (expor/informar, explicar, argumentar) e compreensão do oral (tex-
tos expositivos, informativos, explicativos e persuasivos)  
 

Leitura: leitura em suportes variados: (auto)biografia, diário, memórias; reportagem,  
comentário; texto de opinião 
 

Escrita: planificação, textualização e revisão de textos com finalidade informativa ou argu-
mentativa (diário, entrevista, comentário e resposta a questões de leitura) 
 

Gramática: língua, variação e mudança; morfologia; classes de palavras; sintaxe; semântica 
lexical; discurso e linguística textual; representação gráfica e ortográfica. 
 

Educação Literária:  
Estrutura do texto narrativo 
Categorias da narrativa  
Análise textual  
Recursos expressivos 
 
 

+/- 74 
(45 minutos) 

2.º  
SEMESTRE 

Oralidade, Leitura, Escrita, Gramática, Educação Literária 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Texto Poético 
 Oito poemas (Sá de Miranda; Luís de Camões; Almeida Gar-

rett). 

 Oito poemas de oito autores diferentes.  
 
 

Texto Dramático 
 Um texto dramático de autor português – Vanessa vai à luta, 

de Luísa Costa Gomes. 

 

Oralidade: expressão (expor/informar, explicar, argumentar) e compreensão do oral (tex-
tos expositivos, informativos, explicativos e persuasivos)  
 

Leitura: leitura em suportes variados: (auto)biografia, diário, memórias; reportagem,  
comentário; texto de opinião 
 

Escrita: planificação, textualização e revisão de textos com finalidade informativa ou argu-
mentativa (diário, entrevista, comentário e resposta a questões de leitura) 
 

Gramática: língua, variação e mudança; morfologia; classes de palavras; sintaxe; semântica 
lexical; discurso e linguística textual; representação gráfica e ortográfica. 
 

Educação Literária:  
Estrutura Externa (noções de versificação; organização do texto) 
Estrutura Interna 
Análise Textual / Recursos expressivos 
 
 
Características do Texto Dramático 
Organização do Texto Dramático 
 

+/- 76 
(45 minutos) 

 


