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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA FERNÃO DO PÓ 

Síntese dos conteúdos da disciplina de Português – 8.º ano 
 

Manual: P8, Ana Santiago e Sofia Paixão, Texto Editora                                                         

Unidades temáticas / Textos Conteúdos 

Diagnose 

 

Textos não literários 

 

Narrativas de autores portugueses  

- Vicente, Miguel Torga (pág. 58) 

- A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, Mário 

de Carvalho (pág. 114) 

- Saga, Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

Conto de autor de país de língua oficial portuguesa 

- Mar Me Quer, Mia Couto 

 

Textos na primeira pessoa 

- Biografia (p. 142) 

- Memórias (p. 142) 

- O Diário de Anne Frank, Anne Frank 

 

Texto poético 

 

Texto dramático de autor português 

- A Ilha Encantada, Hélia Correia 

 

Texto de literatura juvenil 

- O Mundo em que vivi, Ilse Losa 

 

Gramática 

Conhecer classes de palavras. 

- Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 

   a) conjunção subordinativa: condicional, final, comparativa, consecutiva, concessiva e completiva; 

   b) locução conjuncional. 

Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe de português. 

- Aplicar as regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal: em orações 

subordinadas; na conjugação do futuro e do condicional. 

- Identificar as funções sintáticas de modificador do nome restritivo e apositivo. 

- Identificar processos de subordinação entre orações: 

   a) subordinadas adverbiais condicionais, finais, comparativas, consecutivas e concessivas; 

   b) subordinadas substantivas completivas (função de complemento direto). 

- Estabelecer relações de subordinação entre orações, identificando os elementos de que 

dependem as orações subordinadas. 

- Dividir e classificar orações. 

Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico. 

- Identificar neologismos. 

- Identificar palavras polissémicas e seus significados. 

- Distinguir palavras polissémicas de monossémicas. 

- Determinar os significados que dada palavra pode ter em função do seu contexto de ocorrência: 

campo semântico. 

- Reconhecer e estabelecer as seguintes relações semânticas: sinonímia, antonímia, hiperonímia 

e holonímia. 

 


