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Informações da disciplina de  Português  –8 .º ano 

RESUMO DA PLANIFICAÇÃO 

1.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: 65 

Temas / Conteúdos: 
Leitura e Educação Literária (obras / textos)  

Unidade 1 – O mundo aqui tão perto;  
Unidade 2 – Literatura popular e tradicional; 
Unidade 3 – Narrativas Juvenis; 

2.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: 65 

Temas / Conteúdos: 
Unidade 4 – Narrativas portuguesas do século XX; 
Unidade 5 – Narrativas dos países de língua oficial portuguesa;  
Unidade 6 – Narrativas da literatura portuguesa;  

3.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: 47 

Temas / Conteúdos: 
Unidade 7 – Todos ao palco;  
Unidade 8 – Cantar a língua portuguesa. 
 

Escrita/Oralidade /Gramática 
Ao longo do ano letivo, praticar-se-ão diferentes tipologias textuais e desenvolver-se-ão atividades de compreensão e expressão oral. 
Na gramática, dar-se-á continuidade ao estudo dos conteúdos definidos no Programa e nas Metas Curriculares. Consolidar-se-ão ainda 
os conteúdos abordados nos anos anteriores. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

   Pond.  Instrumentos de avaliação  
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Leitura   

Escrita  

Gramática   

Ed. literária  

60 %  

- Produção de diferentes tipos de textos;   

- Resolução de questionários de natureza diversa (de compreensão escrita, de 

verificação da leitura, de ortografia ou de gramática);  

- Fichas de avaliação (no mínimo, duas nos 1º e 2º períodos e uma no 3º).  

Oralidade   20 %  

- Testes de compreensão oral;  

- Atividades de expressão oral (apresentação de trabalhos);  
- Grelhas de avaliação da oralidade.  

Atitudes e valores *  20 %  - Grelhas de observação, registo e avaliação de atitudes.  

Ponderação da classificação  
por período:  

1.º período (100%);    

2.º período = 1.º p (40%) + 2.º p (60%);    

3.º período = 2.º p (60%) + 3.º p (40%).  

 

MATERIAL NECESSÁRIO: Para todas as aulas: Manual Diálogos 8; caderno diário, material de escrita e 

caderneta escolar e material fornecido pelo professor. 


