
 
 

 
 

Planificação Anual de Português – 8.º ano   2021-2022 
 

Manuais: “Entre Palavras 8”, Sebenta,  e  “(Para)Textos 8”, Porto Editora 
 
 

1.º Período – aproximadamente 63 tempos de 45 minutos 
 

(20 aulas aproximadamente para recuperação de aprendizagens) 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Descritores/Conteúd
os 

Perfil dos Alunos 
 

Sequência Didática 1- Textos Não Literários 

Co
m

pr
ee

ns
ão

 
or

al
 

● Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais do texto, 
relacionando as informações expressas com o contexto 
e com o objetivo (expor, informar, explicar e 
persuadir). 

● Explicar sentidos figurados e contextuais com base em 
inferências. 

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

● Escutar para apreender 
sentidos globais e 
pormenores; 

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

Ex
pr

es
sã

o 
O

ra
l 

● 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, 
individualmente e /ou com discussão de diversos 
pontos de vista. 

● Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos 
gramaticais diversificados; 

● Usar recursos verbais e não verbais com fluência e 
correção. 

● Falar para dar 
instruções; 

● Falar para justificar 
pontos de vista; 
Debate 

● Falar para apresentar 
ideias, argumentar e 
defender pontos de 
vista. 

 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Descritores/Conte
údos 

Perfil dos Alunos 
 

Sequência Didática 1- Textos Não Literários 

Le
itu

ra
 

● Ler em suportes variados textos de 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; 
● Utilizar procedimentos de registo e tratamento da 

informação pela utilização dos métodos do trabalho 
científico. 

● Reportagem; 
● Carta de 

apresentação; 
● Comentário; 
● Texto de opinião; 
● Memórias 

 
 

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

 
Sistematizador/Organizador 

(A, B, C, I, J) 
 
 

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



Es
cr

ita
 

● Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto 
ao destinatário e à finalidades 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 de 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. 

● Escrever um texto 
infirmativo; 

● Falar para justificar 
pontos de vista; 

● Falar para apresentar 
uma opinião; 

● Entrevista; 
● Diário; 
● Comentário. 

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) 

 
Conhecimentos, capacidades e atitudes Descritores/Conteúdos Perfil dos Alunos 

 
Sequência Didática 1- Textos Não Literários 

G
ra

m
át

ic
a 

● Distinguir as seguintes subclasses de palavras: 
quantificador universal e existencial. 

● Distinguir na classe das conjunções e das 
locuções conjuncionais as seguintes 
subclasses: comparativa, consecutiva, 
concessiva. 

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

● Distinguir funções sintáticas: predicativo do 
complemento direto. 

● Distinguir subordinação adverbial de 
subordinação adjetival e de subordinação 
substantiva. 

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

● Classificar orações subordinadas 
comparativas, consecutivas e concessivas. 

● Analisar relações de sentido entre palavras. 
● Empregar formas linguísticas adequadas à 

expressão de opinião e à assunção de 
compromissos. 

Classes de palavras: 
● Advérbio de dúvida, de designação e 

relativo; 
● Locuções causais e temporais; 
● Conjunções e locuções comparativa, 

consecutiva, concessiva; 
● Quantificador universal e 

existencial; 
 
Sintaxe: 
● Lugar dos pronomes pessoais 

átonos na frase; 
● Funções sintáticas (revisões); 
 
Divisão e classificação de orações: 
● (revisões) 

 
Propriedades das palavras e formas de 
organização do léxico: 

● Neologismos; 
● Palavras polissémicas e 

monossémicas; 
● Campo semântico; 
● Sinonímia e antonímia; 
 

 
 

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

 
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

Sistematizador/ 
Organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 
 
 
 
 
 



Conhecimentos, capacidades e atitudes Descritores/Conteúdos Perfil dos Alunos 
 

Sequência Didática 2- Narrativas de autores portugueses e de país de língua oficial 
portuguesa 

Co
m

pr
ee

ns
ão

 
or

al
 

● Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais do 
texto, relacionando as informações expressas com o 
contexto e com o objetivo (expor, informar, explicar 
e persuadir). 

● Explicar sentidos figurados e contextuais com base 
em inferências. 

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

● Escutar para apreender 
sentidos globais e 
pormenores; 

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

 
 

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

 
Sistematizador/Organi

zador 
(A, B, C, I, J) 

 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 

Ex
pr

es
sã

o 
O

ra
l  

● 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, 
individualmente e /ou com discussão de diversos 
pontos de vista. 

● Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos 
gramaticais diversificados; 

● Usar recursos verbais e não verbais com fluência e 
correção. 

 
 
 
 

● Falar para apresentar um 
tema; 

● Falar para narrar, justificar, 
exprimir opiniões; 
 

 
  



 
Conhecimentos, capacidades e atitudes Descritores/Conteúdos Perfil dos Alunos 

 

Le
itu

ra
/ 

Ed
uc

aç
ão

 L
ite

rá
ria

 

● Ler em suportes variados textos de géneros 
seguintes: (auto)biografia, diário, memórias, 
reportagem, comentário, texto de opinião. 

● Reconhecer a organização discursiva das cartas de 
apresentação; 

● 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; 
● Utilizar procedimentos de registo e tratamento da 

informação pela utilização dos métodos do trabalho 
científico. 

● Ler integralmente obras literárias narrativas; 
● Interpretar um 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 sentidos do texto; 

● Expressar o apreço por livros lidos através de 
processos e suportes diversificados; 

● Desenvolver um projeto de leitura que revele um 
percurso  pessoal do leitor. 

Narrativa de autor 
português: 
● Excertos de “A Saga” de 

Sophia de Mello Breyner 
Andresen 
ou 

● “A Inaudita Guerra da 
Avenida Gago Coutinho”, 
de Mário de Carvalho; 

Conto de autor de país de 
língua oficial portuguesa: 
● Excertos de “Mar me 

quer”, de Mia Couto 
ou 

● Conto “Raízes”, de Mia 
Couto; 

Narrativa de autor 
português: 
● Excertos de “Homenagem 

ao papagaio verde”, de 
Jorge de Sena 
ou 

● “Assobiando à vontade”, 
de Mário Dionísio; 

● Conto “Vicente”, de Miguel 
Torga 
ou 

● “Parece impossível mas sou 
uma nuvem”, de José 
Gomes Ferreira; 

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

 
Sistematizador/Organizad

or 
(A, B, C, I, J) 

 
Leitor 

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

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

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

Criativo 
(A, C, D, J) 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 

Es
cr

ita
 

● Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos 
quanto ao destinatário e à finalidades 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 de 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. 

● Escrever para comentar; 
● Escrever para aperfeiçoar 

o texto; 
● Escrever para expressar 

opiniões; 
● Escrever para narrar, 

justificar, exprimir 
opiniões. 

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) 

 

 



G
ra

m
át

ic
a 

● Distinguir na classe das conjunções e das locuções 
conjuncionais as seguintes subclasses: comparativa, 
consecutiva, concessiva, final. 

● Distinguir funções sintáticas: modificador do nemo 
restritivo e apositivo; 

● Distinguir subordinação adverbial de subordinação 
adjetival e de subordinação substantiva. 

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

● Classificar orações subordinadas comparativas, 
consecutivas, concessivas e finais. 

● Analisar relações de sentido entre palavras. 
● Reconhecer traços de variação da língua portuguesa de 

natureza social. 
● Empregar formas linguísticas adequadas à expressão 

de opinião e à assunção de compromissos. 

Classes de palavras: 
● Conjunções e locuções 

comparativa, final, 
concessiva, completiva; 

 
Sintaxe: 
● Lugar dos pronomes 

pessoais átonos na frase; 
● Funções sintáticas 

(revisões): modificador 
do nome restritivo e 
apositivo; 

 
Divisão e classificação de 
orações: 
● (revisões) 

 
Propriedades das palavras e 
formas de organização do 
léxico: 

● Holonímia e hiperonímia. 
 

 
 

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

 
Conhecedor/ sabedor/ 

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

 
 

Sistematizador/ 
Organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



2.º Período – aproximadamente 64 tempos de 45 minutos 
 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Descritores/Conte
údos 

Perfil dos Alunos 
 

Sequência Didática 3- textos de Autores estrangeiros e de literatura infantil 
Sequência Didática 4 - Poesia 

Co
m

pr
ee

ns
ão

 
or

al
 

● Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais do texto, 
relacionando as informações expressas com o contexto e 
com o objetivo (expor, informar, explicar e persuadir). 

● Explicar sentidos figurados e contextuais com base em 
inferências. 

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

● Escutar para 
apreender sentidos 
globais e 
pormenores; 

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

 
 

Conhecedor 
(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) 

Ex
pr

es
sã

o 
O

ra
l 

● 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, 
individualmente e /ou com discussão de diversos pontos 
de vista. 

● Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos 
gramaticais diversificados; 

● Usar recursos verbais e não verbais com fluência e 
correção. 

● Falar para apresentar 
um tema; 

● Falar para apresentar 
uma opinião 
justificada; 

● Falar para descrever 
um espaço exterior. 
 

 
 
 

  



 
 

Conhecimentos, capacidades e atitudes Descritores/Conteúdos Perfil dos Alunos 
 

Le
itu

ra
/ 

Ed
uc

aç
ão

 L
ite

rá
ria

 

● Ler em suportes variados textos de géneros. 
● 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; 
● Utilizar procedimentos de registo e tratamento da 

informação pela utilização dos métodos do 
trabalho científico. 

● Ler excerto de obras literárias narrativas; 
● Interpretar um texto em função do seu modo 

literário, com base na análise da representação dos 
temas, das experiências e dos valores; 

● Identificar marcas do texto poético; 
● Compreender a utilização de recursos expressivos 

na construção de sentidos do texto; 
● Expressar o apreço por livros lidos através de 

processos e suportes diversificados; 
● Desenvolver um projeto de leitura que revele um 

percurso pessoal do leitor. 
 

Texto de autor estrangeiro: 
● Excertos de “O Diário de 

Anne Frank” 
Texto informativo: 
● “Judeus e 

antissemitismo” 
 

Texto de Literatura Juvenil: 
● Excerto de “Um grupo 

inesperado”, de J.R.R. 
Tolkien 
ou 

● “Bom dia!”, de J. R. R. 
Tolkien 
 

Textos Poéticos 
● “Cantiga de amigo”, de 

Nuno Fernandes Torneol 
ou 

● “Estava eu na ermida de 
São Simeão”, de 
Mendinho;  

●  “Esparsa ao desconcerto 
do mundo”, de Luís de 
Camões; 

●  “Descalça vai para a 
fonte”, de Luís de Camões; 

● “Amor é um fogo que arde 
sem se ver”, de Luís de 
Camões; 

● “Erros meus, má fortuna, 
amor ardente”, de Luís de 
Camões;  

● “Aquela triste e leda 
madrugada”, de Luís de 
Camões 
ou 

● “O Sol é grande, caem co’a 
calma as aves”, de Sá de 
Miranda; 

● “Magro, de olhos azuis, 
carão moreno”, de Bocage; 
ou 

● “Descrevendo uma noite 
tempestuosa”, de Bocage; 

● “Barca bela”, de Almeida 
Garrett; 

● “O palácio da ventura”, de 
Antero de Quental; 

● “Aqui, sobre estas águas 
cor de azeite”, de António 
Nobre 
ou 

● “Na praia lá da Boa Nova, 
um dia”, de António Nobre. 

 
 

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

 
Sistematizador/Organizador 

(A, B, C, I, J) 
 
 

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

 
Conhecedor/ sabedor/ 

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

 
Responsável/ Autónomo 

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

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

 
Criativo 

(A, C, D, J) 
 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 



Es
cr

ita
 

● Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos 
quanto ao destinatário e à finalidades 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 de 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. 

 

● Escrever para expor e 
justificar; 

● Escrever para apresentar 
opiniões fundamentadas; 

● Escrever para expor; 
● Escrever para expressar 

opiniões; 
● Escrever um texto 

argumentativo; 
● Escrever um texto 

expositivo. 

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) 

 
 

G
ra

m
át

ic
a 

● Distinguir na classe das conjunções e das 
locuções conjuncionais as seguintes 
subclasses: comparativa, consecutiva, 
concessiva, final. 

● Distinguir funções sintáticas: modificador do 
nemo restritivo e apositivo; 

● Distinguir subordinação adverbial de 
subordinação adjetival e de subordinação 
substantiva. 

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

● Classificar orações subordinadas 
comparativas, consecutivas, concessivas e 
finais. 

● Analisar relações de sentido entre palavras. 
● Empregar formas linguísticas adequadas à 

expressão de opinião e à assunção de 
compromissos. 

Classes de palavras: (revisões) 
 
Sintaxe: (revisões) 
 
Divisão e classificação de orações: 
● (revisões) 

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

 
 

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

 
Conhecedor/ sabedor/ 

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

 
 

Sistematizador/ 
Organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.º Período – aproximadamente 40 tempos de 45 minutos 

 
Conhecimentos, capacidades e atitudes Descritores/Conteúdos Perfil dos Alunos 

 
Sequência Didática 5- Texto Dramático 

Co
m

pr
ee

ns
ão

 o
ra

l ● Compreender o(s) tema(s) e as ideias 
centrais do texto, relacionando as 
informações expressas com o contexto e 
com o objetivo (expor, informar, explicar e 
persuadir). 

● Explicar sentidos figurados e contextuais 
com base em inferências. 

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

● Escutar para apreender sentidos 
globais e pormenores; 

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

 
 

Conhecedor 
(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) 

Ex
pr

es
sã

o 
O

ra
l 

● 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, individualmente e /ou com 
discussão de diversos pontos de vista. 

● Produzir um discurso oral com vocabulário 
e recursos gramaticais diversificados; 

● Usar recursos verbais e não verbais com 
fluência e correção. 

 

● Falar para argumentar. 
 

 
Conhecimentos, capacidades e atitudes Descritores/Conteúdos Perfil dos Alunos 

 

Le
itu

ra
/ 

Ed
uc

aç
ão

 L
ite

rá
ria

 

● Ler em suportes variados textos de 
géneros. 

● 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; 

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

● Ler excerto de obras literárias narrativas; 
● Interpretar um 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 sentidos do 
texto; 

● Expressar o apreço por livros lidos através 
de processos e suportes diversificados; 

● Desenvolver um projeto de leitura que 
revele um percurso pessoal do leitor. 

 
Textos Poéticos 

● Continuação do estudo do texto 
poético. 

 
Texto dramático 

● Cenas I, II, III e outras pertinentes 
para a compreensão da obra 
“Aquilo que os olhos veem ou o 
Adamastor”, de Manuel António 
Pina. 

 
 

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

 
Sistematizador/Organizador 

(A, B, C, I, J) 
 
 

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

 
Conhecedor/ sabedor/ 

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

 
Responsável/ Autónomo 

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

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

 
Criativo 

(A, C, D, J) 
 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 

 



Es
cr

ita
 

● Elaborar textos que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao destinatário e à 
finalidades 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 
de 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. 

● Escrever para expressar opiniões; 
● Escrever um texto argumentativo; 
● Escrever um texto expositivo. 

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) 

 

 

G
ra

m
át

ic
a 

● Distinguir na classe das conjunções e das 
locuções conjuncionais as seguintes 
subclasses: comparativa, consecutiva, 
concessiva, final. 

● Distinguir funções sintáticas: modificador do 
nemo restritivo e apositivo; 

● Distinguir subordinação adverbial de 
subordinação adjetival e de subordinação 
substantiva. 

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

● Classificar orações subordinadas 
comparativas, consecutivas, concessivas e 
finais. 

● Analisar relações de sentido entre palavras. 
● Empregar formas linguísticas adequadas à 

expressão de opinião e à assunção de 
compromissos. 

Classes de palavras: (revisões) 
 
Sintaxe: (revisões) 
 
Divisão e classificação de orações: 
● (revisões) 

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

 
 

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

 
Conhecedor/ sabedor/ 

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

 
 

Sistematizador/ 
Organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

 
Observação: Caso seja necessária a adoção do regime misto ou à distância, as aprendizagens dos diferentes domínios serão 
operacionalizadas em aulas síncronas, assíncronas e trabalho autónomo e adequadas as estratégias e recursos a usar. 

 
Esposende, 20 de julho de 2021 

 


