
Plano Trimestral de Português – 8º ano  

1º Período – aproximadamente 66 tempos 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 1: Textos não literários  

 

Leitura / Educação Literária 

Texto informativo: Texto 1 - «O rio do esquecimento»  

Roteiro: Texto 2 «Montesinho – no coração da montanha»   

Texto 3 - «Avós heróis» Reportagem 

 texto 4 - Carta de apresentação e Curriculum Vitae 

Texto expositivo: Texto 5 - «Azulejo português»  

Comentário: Texto 6 - «Há festa na aldeia» (pág. 34) 

Texto de opinião: Texto 7 - «Apropriações musicais indevidas» 
(pág. 38)  

Memórias: Texto 9 - «Memórias» (pág. 48) 

 

Escrita 

Texto informativo, roteiro, carta de apresentação e texto 
expositivo. 

 

Gramática 

Classes de palavras:  

advérbio  

 

 Locuções conjuncionais causais e temporais, 
finais, comparativas, condicionais  

  (Manual, págs. 46-47, 251) 

 (Caderno de atividades, pág. 31) 
 

Sintaxe: Lugar dos pronomes pessoais átonos na 
frase (revisões) 
 

Funções sintáticas (revisões) 

Divisão e classificação de orações (revisões)  

 

Relações entre as palavras 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 2: Narrativas de autores portugueses e de país de língua oficial portuguesa 

Leitura / Educação Literária 

Texto 1│ Excerto  «Pescadores de outros tempos», As ilhas 
desconhecidas, de Raul Brandão  

Texto 2 │Integral  /Metas «Saga» Histórias da terra e do mar, 
de Sophia de Mello Breyner Andresen  

Texto 3 │Excerto │Metas «Mar me quer» , de Mia Couto 

Texto 4 │Excerto «Todos os papagaios falam», Viagens, de Paul 
Bowles(, pág. 85)  

Texto 5 │Excertos │Metas Homenagem ao Papagaio Verde, de 
Jorge de Sena 

 

Escrita 

Oficina de escrita (Manual, pág.98,121) 

Atividade de escrita: escrever para comentar, para aperfeiçoar 
o texto, para expressar opiniões, para narrar, justificar, 
exprimir opiniões. 

 
Leitura autónoma 

Os alunos escolhem uma obra das metas de 8º ano para leitura 
autónoma  

 O Último Grimm,  Álvaro Magalhães  

 O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, Jorge Amado 

 O  Mundo em que vivi, Ilse Losa  

  Diário de Anne Frank  

 Homenagem ao papagaio verde, Jorge de Sena  

 Os Lusíadas para Gente Nova , Vasco Graça Moura  

 
Expressão oral 

Fazem uma breve apreciação crítica ou comentário global da 
obra selecionada que será objeto de avaliação na apresentação 
oral. 

 

Gramática 

 

Conjunções e locuções conjuncionais 
subordinativas finais, comparativas, 
completivas 

 

Lugar dos pronomes pessoais átonos na frase 
(revisões) 

 Atividades (pág. 83) 

 Sistematizações (pág. 253) 

 (Caderno de atividades, pág. 18) 
 

Funções sintáticas: modificador do nome restritivo 
e apositivo 

Atividades (Manual, pág. 94) 

Sistematizações (Manual, pág. 257) 

Caderno de atividades, (pág. 46) 

 

 

 

 
Nota: O estudo de outros conteúdos 
gramaticais realizar-se-á oportunamente 
suscitado pelos conteúdos programáticos, ao 
longo de todos os períodos como forma de 
consolidação. Os recursos expressivos serão 
lecionados sempre que oportuno. 

 

 

 



 

2º Período - aproximadamente 55 tempos 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 3 : Textos de autores estrangeiros e de literatura juvenil  

Leitura / Educação Literária 

 

Texto 6│ Integral│Metas «Vicente», Bichos, de Miguel Torga  

 

Texto 1│Excertos │ Metas|O mundo em que vivi, de Ilse Losa  

Texto 2 «Judeus e antissemitismo» 

Banda desenhada Textos 2 A, 3 A, 3 B, 3 C. -Anne Frank, 
biografia gráfica, de Sid Jacobson e Ernie Cólo 

Texto 3│ Excertos │ Metas|O diário de Anne Frank, de Anne 
Frank  

Texto 4│ Excerto│ Metas |«Um tesouro sob uma pedra azul», 
O último Grimm, de Álvaro Magalhães (pág. 171) 

Texto 5│ Excerto│ Metas |«Um grupo inesperado», O Hobbit, 
de J.R.R. Tolkien 

 

 

Escrita 

Atividades de escrita: escrever para aperfeiçoar um texto, 

escrever um texto narrativo (página de diário),escrever para 
descrever um espaço exterior. 

 

Gramática  

Conjunções e locuções conj. subor. 
consecutivas, concessivas e condicionais 

 Atividades (págs. 135, 140, 153) 

 Sistematizações (Manual, pág. 251) 

  (Caderno de atividades, pág. 31) 
 

 Lugar dos pronomes pessoais átonos na frase  

 Atividades (Manual, págs. 134, 152) 

 Sistematizações (Manual, pág. 253) 

  (Caderno de atividades, pág. 18) 

 

Funções sintáticas dos pronomes pessoais 
átonos 

 Atividades (Manual, pág. 134) 

 Sistematizações (Manual, pág. 252) 

Divisão e classificação de orações: orações 
subor. adv. consecutivas, concessivas e 
condicionais 

 Atividades (págs. 136, 140, 153, 162, 166) 

 Sistematizações (págs. 257-258) 

 (Caderno de atividades, págs. 53-55) 

 Formação de palavras (revisões) 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 4 : Poesia  

Leitura / Educação Literária 

Ler, compreender e interpretar poemas de vários autores 
presentes no manual e de acordo com as indicações das metas:  

 

 

Escrita 

Atividades de escrita: escrever para expor e justificar, para 
apresentar opiniões fundamentadas. 

 

Leitura autónoma 

 

Os alunos escolhem uma obra das metas de 8º ano para leitura 
autónoma (diferente do 1º período) 

 O Último Grimm,  Álvaro Magalhães  

 O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, Jorge Amado 

 O  Mundo em que vivi, Ilse Losa  

  Diário de Anne Frank  

 Homenagem ao papagaio verde, Jorge de Sena  

 Os Lusíadas para Gente Nova , Vasco Graça Moura  

 
Expressão oral 

Fazem uma breve apreciação crítica ou comentário global da 
obra selecionada que será objeto de avaliação na apresentação 
oral. 

 

Gramática  

Classes de palavras: Revisões 

 Atividades (Manual, pág. 197) 

 Sistematizações (págs. 244-251) 

 (Caderno de atividades, pág. 27) 

 

Sintaxe: Funções sintáticas: (revisões) 

 Atividades (págs. 185, 187, 192, 197, 205) 

 Sistematizações (págs. 254-257) 

 (Caderno de atividades, págs. 37-48) 

 

Divisão e classificação de orações: orações 
coordenadas e subordinadas (revisões) 

 Atividades (págs. 185, 192, 205) 

 Sistematizações (págs. 257-258) 

 (Caderno de atividades, págs. 53-64) 

 
 
 
 
 

 Nota: O estudo de outros conteúdos gramaticais 
realizar-se-á oportunamente suscitado pelos 
conteúdos programáticos, ao longo de todos os 
períodos como forma de consolidação. Os 
recursos expressivos serão lecionados sempre 
que oportuno. 
 

 

 

 



 

3º Período -  aproximadamente 35 tempos 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 4 : Poesia  (conclusão) 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 5: Teatro 

 

Leitura / Educação Literária 
 

Texto 1│ Cenas I, II, III │Metas 

Aquilo que os olhos veem, ou o Adamastor, de 
Manuel António Pina  

 

Texto 2│ Cenas I, II, III, IV, V│ Metas 

História breve da lua, de António Gedeão 

 

Escrita 

Atividades de escrita: escrever para argumentar, 
escrever um relatório, escrever textos dramáticos. 

 

 
Leitura autónoma 

 

A obra de Aquilo que os olhos veem ou o Adamastor, 
de leitura autónoma obrigatória para o 3º período, 
será objeto de uma ficha de verificação da leitura. 

 

 

 

Expressão oral 
 
 

Fazem uma breve apreciação crítica ou comentário 
global da obra selecionada que será objeto de 
avaliação na apresentação oral. 
 

 

. 

 

Gramática 

 

Formação de palavras (Revisões) 

 Atividades (Manual, pág. 213) 

 Sistematizações (pág. 244) 

 (Caderno de atividades, págs. 3-6) 
 

Classes de palavras (Revisões) 

 Atividades (págs. 217, 233, 227) 

 Sistematizações (págs. 244--251) 

  (Caderno de atividades, págs. 7-36) 
 

Lugar do pronome pessoal átono na frase 
(revisões) 

 Atividades (pág. 217) 

 Sistematizações (pág. 253) 

 (Caderno de atividades, pág. 18)  

 

Funções sintáticas (revisões) 

  Revisões 

 Atividades (págs. 215, 223, 227) 

 Sistematizações (págs. 254-257) 

  (Caderno de atividades, págs. 37-46) 

 

- Divisão e classificação de orações: orações 
coordenadas e subordinadas (revisões) 

 Atividades (págs. 217, 223, 232) 

 Sistematizações (págs. 257--258) 

 (Caderno de atividades, págs. 53-55) 

 

Propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico (revisões) 

 Atividades (pág. 232) 

 Sistematizações (págs. 258-259 

  (Caderno de atividades, págs. 67-68) 

 

 

 


