GESTÃO DE CONTEÚDOS 2021 - 22
Ensino Básico – 3.º Ciclo
Português – 8.º Ano

Conteúdos

N. ºaulas
previstas
(45 min)

Compreensão oral e escrita
Textos de finalidade informativa e argumentativa
Outras tipologias textuais não literárias (carta, diário, currículo, …)
Educação literária


1.º semestre



Narrativas de autores de língua portuguesa, a selecionar duas de entre as
seguintes:
. Vicente, de Miguel Torga
. Mar me Quer, de Mia Couto
. Contos do nascer da Terra, de Mia Couto
. O gato malhado e a andorinha Sinhá: uma história de amor, de Jorge Amado
. Saga, de Sophia de Mello Breyner Andresen

Textos da literatura juvenil e/ou autores estrangeiros, a selecionar um de entre
os seguintes*:
. Os Lusíadas para gente nova, de Vasco da Graça Moura
. O último do Grimm, de Álvaro Magalhães
. O mundo em que vivi, de Ilse Losa
. Diário de Anne Frank

Outros excertos de textos* narrativos e/ou obras sugeridas no PNL
Expressão oral e escrita
Gramática
Recuperação e consolidação das aprendizagens essenciais:
 compreensão e expressão oral
 compreensão e expressão escrita
 gramática
Nota:
* Neste contexto, o termo “texto” refere‐se a excertos que tenham unidade, algum tipo de
autonomia temática e uma extensão de, pelo menos, duas páginas.

+/-85

Compreensão oral e escrita

2.º semestre

Educação literária

Textos poéticos
Poemas de autores obrigatórios:
- Almeida Garrett
- Luís de Camões
Outros autores a selecionar:
- Sophia de Mello Breyner Andresen
- Cesário Verde
- Eugénio de Andrade
- Miguel Torga
- Fernando Pessoa
- Bocage
- Meendinho
- Nicolau Tolentino


Texto dramático de autor português, a selecionar um entre os seguintes*:
. Vanessa vai à luta, de Luísa Costa Gomes
. Aquilo que os meus olhos vêem ou o Adamastor, de Manuel António Pinho
. História breve da lua, de António Gedeão

+/-80

Outras tipologias textuais não literárias
Expressão oral e escrita
Gramática
Recuperação e consolidação das aprendizagens essenciais:
 compreensão e expressão oral
 compreensão e expressão escrita
 gramática

* Neste contexto, o termo “texto” refere‐se a excertos que tenham unidade, algum tipo de
autonomia temática e uma extensão de, pelo menos, duas páginas.

A Gestão de Conteúdos poderá ser ajustada em termos de conteúdos e de calendarização em função da
flexibilidade curricular e dos projetos ou especificidades de cada turma.

