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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
PORTUGUÊS – 8.º ANO 

 
Manual adotado: Mensagens, Texto Editora 

 
 

 
Ano letivo 2022/2023 

Calendarização Unidades Didáticas Domínios/ Conteúdos 

1.º Período 

Unidade 0 

 
Diagnóstico 

Projeto de leitura (sugestões) 
Consolidação /Recuperação 

de conteúdos 

 
Unidade 1 

 
TEXTOS NÃO 
LITERÁRIOS 

 
 

Unidade 2 
 

TEXTO NARRATIVO 
 
 
 

Narrativas de autores de 
língua portuguesa 

 

 

Educação Literária 

 

Textos selecionados (Listagem PNL) 

 

 

 

 

 

Reportagem; 

Comentário; 

Texto de opinião; 

(Auto)biografia; 

Carta de apresentação. 

 

Leitura integral e orientada do conto: 
“Saga”, de Sophia de Mello Breyner Andresen 

 
 

Outras narrativas 

 

2.º Período 

 
 

TEXTO NARRATIVO 

 
 

Narrativas de autores de 
língua portuguesa 

 

 

Leitura integral e orientada do conto: 
“Assobiando à vontade”, de Mário Dionísio 

 

 

Outras narrativas 

 

Unidade 3 

 

Texto dramático 

Leitura integral e orientada da obra: 

Vanessa vai à luta, de Luísa Costa Gomes 
 
(ato, cena, fala e indicações cénicas) 
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3.º Período 

 
(cont.) 

 
 

 
 

Unidade 4 

Texto poético 
(9 poemas de 7 
autores diferentes) 

 
Leitura integral e orientada da obra: 

Vanessa vai à luta, de Luísa Costa Gomes 
 
 

Elementos constitutivos da poesia lírica 
(estrofe, rima, esquema rimático e métrica).  
Recursos expressivos: anáfora, antítese, comparação, 
enumeração, hipérbole, metáfora, personificação e 
pleonasmo. 

 

Autores obrigatórios: 

Luís de Camões: "Descalça vai para a fonte", 

"Amor é fogo que arde sem se ver", 

"Os bons vi sempre passar”, 

Almeida Garrett: "Barca bela". 

Sá de Miranda: "Comigo me desavim"; 
 

Outros autores: 

Natália Correia: “Estava eu na ermida de S. Simeão”, 

Bocage: “Magro, de olhos azuis, carão moreno”, 

Antero de Quental: “O palácio da ventura”, 

Cesário Verde: “De tarde”. 

 

DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM TRABALHADOS A PAR DA 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA: 

ORALIDADE 

COMPREENSÃO 

Tema(s), ideias centrais, contexto e objetivo (expor, informar, explicar, persuadir);  
Inferências;  
Sentidos figurados e contextuais; 
Avaliação de argumentos: validade e adequação; 
Síntese da informação 
EXPRESSÃO 

Exposições orais para apresentação de temas, ideias e opiniões; 
Planificação e avaliação do texto oral de acordo com a intenção comunicativa e o género textual; 
Utilização de vocabulário e recursos gramaticais diversificados: coordenação e subordinação, 
anáfora, conectores frásicos e marcadores discursivos; 
Uso fluente e correto de recursos verbais e não verbais. 

LEITURA 

Leitura em suportes variados de (auto)biografia, diário, memórias, reportagem, comentário, texto 

de opinião, cartas de apresentação; 

Organização discursiva de cartas de apresentação; 

Leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, orientada, não contínua e de pesquisa; 

Texto: sentido global; 

Inferências (justificando); 

Tema(s), ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos, opiniões; 

Estrutura do texto (partes e subpartes); 

Registo e tratamento da informação. 

ESCRITA 

Textos informativos e argumentativos: diário, entrevista, comentário e resposta a questões de 
leitura; 
Planificação da escrita com finalidades informativas, assegurando a distribuição de informação 
por parágrafos, continuidade de sentido, progressão temática, coerência e coesão; 
Redação de texto: coesão, coerência, confronto de ideias e pontos de vista, tomada de posição 
sobre personagens, acontecimentos, situações e/ou enunciados; 
Correção sintática, vocabulário diversificado, ortografia e pontuação; 

Reformulação de texto tendo em conta a adequação ao contexto e a correção linguística; 

Uso de tecnologias da informação na produção, revisão e edição de texto; 
Respeito pelos princípios do trabalho intelectual: normas da citação. 
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GRAMÁTICA 

Quantificador universal e existencial; 

Conjunção e locução conjuncional subordinativa: comparativa, consecutiva, concessiva; 

Utilização adequada do modo conjuntivo em frases complexas: 

Subordinação adverbial, subordinação adjetival e subordinação substantiva; 

Função sintática da oração substantiva completiva selecionada pelo verbo; 

Predicativo do complemento direto; 

Formas linguísticas adequadas à expressão de opinião e à assunção de compromissos; 

Relações de sentido entre palavras; 

           Identificação de traços da variação da língua portuguesa de natureza social. 

Retoma de conhecimentos dos anos anteriores: 

 derivação e composição; 

 funções sintáticas: sujeito, vocativo, predicado, complementos (direto, indireto, oblíquo, agente da 
passiva), predicativo do sujeito, modificador (de nome e de verbo); 

 frase ativa e frase passiva; 

 distinção entre frase simples e frase complexa; 

 orações coordenadas; orações subordinadas adverbiais (causais, temporais, finais, condicionais); 
orações subordinadas adjetivas relativas (restritivas e explicativas). 
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