
	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: 3.ºciclo  Disciplina: Português  Ano: 8.º 
 

Curso: Básico X  Científico-Humanístico  Profissional  
 

Planificação 

Período Sequências  
Conteúdos Programáticos/Aprendizagens 

Esssenciais 
Instrumentos de 

Avaliação 
Tempos 
Letivos 

1.º 

 
Unidade 0 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidades 1e 2  

 
•Leitura/Gramática/Escrita.  

 
 
Leitura de textos diversos 

 - Reportagem e entrevista 

• Estruturação do texto. 
• Sentido global, ideias e temas principais, 

pontos de vista, factos e opiniões. 
 
Educação Literária - Texto Narrativo 

• Categorias da narrativa 

• Modos de representação do discurso 

• Estruturação do texto. 

•Sentido global, ideias e temas principais. 

•Recursos expressivos. 

v Obras de autores portugueses do século XX. 
v Outros textos narrativos de autores 

estrangeiros e de língua portuguesa. 
v Projeto de leitura 

 
Escrita - textos de finalidade informativa e 

argumentativa:   

- entrevista, resposta a questões de leitura. 

 
Texto oral 
 - compreensão; 
 - interação; 
 - exposição oral. 
 
Gramática 

 
Teste 
diagnóstico 
 
 

– Ficha de 
compreensão 
oral 

– Ficha de 
compreensão 
escrita 

– Oficinas de 
escrita 

– Teste de 
avaliação 
global 
 

 
– Grelhas de 
observação/ 
avaliação 
 
 
– Fichas de auto 
e 
heteroavaliação 

 

 

 

 

 

 

*Nota 2 
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2.º 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Unidades 1,2 e 3 

 
Leitura de textos diversos 

 - Crítica/cartoon 
 - Diário/memória 
 
Educação Literária - Texto Poético 

• Marcas formais. 

• Recursos expressivos. 

Projeto de leitura (continuação) 

 

Escrita - textos de finalidade informativa e 

argumentativa:   

- página de diário, comentário, resposta a 

questões de leitura. 

 
Texto oral 
- compreensão; 
- interação; 
- exposição oral. 
 

Gramática 
 

– Ficha de 
compreensão 
oral 

– Ficha de 
compreensão 
escrita 

– Oficinas de 
escrita 

– Teste de 
avaliação 
global 

 
– Grelhas de 
observação/ 
avaliação 

 
– Fichas de auto 
e 
heteroavaliação 
 
 
*Nota 2 
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3.º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 4 

 

Leitura de textos diversos: 

 - carta de apresentação. 

 
Educação Literária - Texto Dramático  

• Organização do texto dramático. 

•  Temas, experiências e valores. 

 
Escrita - textos de finalidade informativa e 

argumentativa:   

comentário, resposta a questões de leitura, 

carta de apresentação 

 
Texto oral 

- compreensão; 
- interação; 
- exposição oral. 
 
Gramática 
 
---------------------------------------------------------- 
Domínio da Oralidade 

• Compreensão: 
 
- 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, persuadir);  

– Ficha de 
compreensão 
oral 

– Ficha de 
compreensão 
escrita 

– Oficinas de 
escrita 

– Teste de 
avaliação 
global 

 
– Grelhas de 
observação/ 
avaliação 
 
 – Fichas de auto 
e 
heteroavaliação 
 
*Nota 2 
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- explicar sentidos figurados e contextuais com 
base em inferências;  
- avaliar argumentos quanto à validade e 
adequação aos objetivos comunicativos;  
- sintetizar a informação recebida.  

• Expressão: 
 

- 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 (expor/informar, explicar, 
argumentar), individualmente e/ou com 
discussão de diversos pontos de vista;  
- produzir um discurso oral com vocabulário e 
recursos gramaticais diversificados 
(coordenação e subordinação; anáfora; 
conectores frásicos e marcadores discursivos); 
- usar recursos verbais e não-verbais com 
fluência e correção (apresentação eletrónica, 
Web).  
Domínio da Leitura: 
 
- ler em suportes variados textos dos géneros 
seguintes: (auto)biografia, diário, memórias; 
reportagem, comentário; texto de opinião;  
- reconhecer a organização discursiva de 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 (diferentes partes e subpartes);  
- utilizar procedimentos de registo e 
tratamento da informação pela utilização dos 
métodos do trabalho científico.  
Domínio da Educação Literária: 
 
- ler integralmente obras literárias narrativas, 
líricas e dramáticas (no mínimo, nove poemas 
de sete autores diferentes, duas narrativas de 
autores de língua portuguesa e um texto 
dramático); 
- interpretar o texto em função do seu modo 
literário, com base na análise da representação 
dos temas, das experiências e dos valores;  
- identificar marcas formais do texto poético: 
estrofe, rima, esquema rimático e métrica;  
- reconhecer, na organização do texto 
dramático, ato, cena, fala e indicações 
cénicas;  
- compreender a utilização de recursos 



expressivos na construção de sentido do texto 
(designadamente a antítese);  
- exprimir opiniões e problematizar sentidos 
como reação pessoal à audição ou à leitura de 
um texto ou obra;  
- expressar o apreço por livros lidos através de 
processos e suportes diversificados;  
- desenvolver um projeto de leitura que revele 
um percurso pessoal de leitor (obras escolhidas 
em contrato de leitura com o(a) professor(a)).  
Domínio da Escrita: 
 
- elaborar textos que cumpram objetivos 
explícitos quanto ao destinatário e à finalidade 
(informativa ou argumentativa) 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 da 
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.  
Domínio da Gramática: 
 
- distinguir as seguintes subclasses de palavras: 
quantificador universal e existencial;  
- distinguir na classe da conjunção e locução 
conjuncional subordinativa 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;  
- reconhecer traços da variação da língua 
portuguesa de natureza social.  
 

 

Notas:  

        1) A sequência dos temas/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos planos 
de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar.   

        2) Os instrumentos de avaliação formativa poderão ser partilhados com outras disciplinas. 

         3) Algumas aulas serão utilizadas para a realização de oficinas de escrita, práticas de oralidade, leitura 
contratual e correção de fichas e testes de avaliação, bem como para a auto e heteroavaliação. 

         4) Em todas as sequências, serão trabalhados os domínios da educação literária, da leitura, da oralidade, da 
escrita e da gramática. 
 

Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

7.º, 8.º e 9.º anos  45% 45% 90% 10% 

 
1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação de todos os 

testes e/ou trabalhos realizados, durante o ano, arredondado à décima. 
 
Haverá apenas um teste escrito que incida sobre uma ou várias unidades didáticas, por período letivo.  
 
Os testes devem ser elaborados de acordo com matriz/informações da responsabilidade do grupo    
disciplinar/equipa pedagógica/professor(es). 

 A matriz/informações deve ser dada a conhecer aos alunos com a antecedência mínima de sete dias, 
antes da realização de cada prova. 

2)                                                     Critérios específicos 
 

Domínio 

da oralidade 

e 

Domínio 

da leitura 

 

§ Exposições orais/atividades 
realizadas de forma oral. 

§ Fichas de verificação de 
compreensão oral. 

§ Leitura expressiva. 
 

 

 

 

20% 

 

 

 



 

Domínio 

da  expressão 
escrita 

e 

Domínio 

da leitura 

 

 

§ Testes.                              45%                                   
 

§ Trabalhos escritos 
 Individuais ou em grupo. 

§ Atividades de leitura           25% 
§ Fichas de gramática 
§ Fichas de leitura. 

 

70% 

Domínio da 

gramática 
Competência avaliada de forma transversal. 

Notas:  
       1) Para os critérios gerais, o valor a atribuir, arredondado à décima, deve resultar de 
todas as observações realizadas. 
       2) Em cada período, o valor resultante da aplicação dos critérios específicos 
corresponde à média aritmética ponderada, da classificação do teste escrito, de todas as 
oficinas de escrita, de todos os trabalhos realizados, individuais e/ou em grupo, e de todos 
os registos de avaliação efetuados, arredondados até às décimas. 

 
 
 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na 
disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

(Muito Bom) 
Nível 5 

 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  

(Bom) 
Nível 4 



Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 
O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter 
pequenas dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo. 

 

(Suficiente) 
 

Nível 3 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nas aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na 
disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 

 

 

 



ANEXO 

 

OBRAS DE LEITURA INTEGRAL – DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

[mínimo obrigatório, de acordo com AE] 

Escola Secundária Dr. Solano de Abreu / Escola Básica D. Miguel de Almeida 

Manuais adotados: Novo Plural 8, de Elisa Pinto e Vera Batista, Raiz Editora e (Para)Textos 8, de Ana Miguel 
de Paiva, Gabriela Barroso de Almeida e Sónia Gonçalves Junqueira, Porto Editora 

 
&Duas narrativas de autores portugueses 

 Contos:  
- “Parece impossível mas sou uma nuvem”, José Gomes Ferreira; / “Assobiando à vontade”, Mário 
Dionísio  
- “Natal”, Miguel Torga  

&Um texto dramático  

 Hélia Correia, Ilha Encantada 

 

&Nove poemas de sete autores diferentes 

 

& Projeto de leitura individual, a partir da seleção no 1º período de um dos livros seguintes:  

§ O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, Jorge Amado 

§  Histórias da Terra e do Mar, Sophia de Mello Breyner Andresen 

§ O Último Grimm, Álvaro Magalhães 

§ O Diário de Anne Frank, Anne Frank 

§ Contos do Nascer da Terra, Mia Couto 

 

 
	

 


