
 

 

Agrupamento de Escolas de Manteigas 
Conteúdos de Português do 12.º ano por período letivo 

A docente: Helena Simão Pereira 

 
Organizadores: 

domínios de 
aprendizagem  

 
Competências: conhecimentos, Capacidades e 

Atitudes 

 
Conteúdos / Textos / 

Atividades  

 
Tempos1 Letivos 

(45’) 

 
Recuperação de 

conteúdos do 11.º 
ano de acordo com 

o Plano de 
Recuperação de 
Aprendizagens 

delineado 

 
Retomar conteúdos lecionados sobre “O sentimento 

dum ocidental”, de Cesário Verde e conteúdos 
gramaticais.  

 
Conteúdos 11.º ano. 

1.º Período 
Em contexto de sala de 
aula e aulas de apoio 
pedagógico acrescido 

 
5 tempos 

 

Oralidade 

(Compreensão e 

Expressão) 

• Interpretar textos orais. 

• Preparar adequadamente as apresentações 

orais através de uma planificação cuidada. 

• Utilizar recursos verbais e não-verbais 

adequados à eficácia das apresentações 

orais a realizar. 

• Avaliar, individualmente e/ou em grupo, os 

discursos orais produzidos por si próprio, 

através da discussão de diversos pontos de 

 

• Visionamento de 

vídeos. 

• Texto de opinião. 

 

2 tempos 

 
1 Esta planificação permite disponibilizar 10 tempos letivos, ao longo do ano, para trabalho interdisciplinar, para a dinamização do trabalho de projeto ou implementação de 

trabalhos em DAC, no âmbito do Projeto de Flexibilidade Curricular. 
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vista. 

Leitura 

• Ler em suportes variados textos de 

diferentes graus de complexidade. 

• Realizar leitura crítica e autónoma. 

• Clarificar tema(s), ideias principais, pontos 

de vista. 

• Analisar os recursos utilizados para a 

construção de sentido do texto. 

• Interpretar o texto, com especificação do 

sentido global e da intencionalidade 

comunicativa. 

• Utilizar criteriosamente procedimentos 

adequados ao registo e tratamento da 

informação. 

• Exprimir, com fundamentação, pontos de 

vista suscitados por leituras diversas. 

 

• Texto de opinião 

1 tempo 

Escrita 

• Planificar os textos a escrever, após 

pesquisa e seleção de informação relevante. 

• Redigir com desenvoltura, consistência, 

adequação e correção os textos planificados. 

• Utilizar os mecanismos de revisão, de 

avaliação e de correção para aperfeiçoar o 

texto escrito antes da apresentação da 

versão final. 

 

• Exposição. 

 

1 tempo 
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Educação Literária 

• Interpretar obras literárias portuguesas de 

diferentes autores. 

• Reconhecer valores culturais, éticos e 

estéticos manifestados nos textos. 

• Comparar textos em função de temas, 

ideias, valores e marcos históricos e 

culturais. 

• Debater, de forma fundamentada e 

sustentada, oralmente ou por escrito, pontos 

de vista fundamentados, suscitados pela 

leitura de textos e autores diferentes. 

• Textos escritos e 

em suporte 

audiovisual sobre 

a 

contextualização 

histórico-literária 

de Fernando 

Pessoa alusivos  

1 tempo 

Gramática 

• Sistematizar o conhecimento dos diferentes 

constituintes da frase e das funções 

sintáticas internas à frase. 

• Explicitar o conhecimento gramatical 

relacionado com a articulação entre 

constituintes e entre frases. 

• Analisar os processos de coesão textual 

(frásica; interfrásica; lexical e referencial). 

• Conhecer a referência deítica (deíticos e 

respetivos referentes).  

• Texto e 

textualidade. 

• Dêixis. 

• Sintaxe: funções 

sintáticas. 

 

1 tempo 
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 Fernando Pessoa: Poesia do Ortónimo (1.º Período letivo) 
 
 

Organizadores: 
domínios de 

aprendizagem 

Competências: conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

 
Conteúdos / Textos / 

Atividades  

 
Tempos2 
Letivos 
(45’) 

 

Oralidade 

(Compreensão e 

Expressão) 

Compreensão 

• Interpretar o(s) discursos(s) do género debate. 

• Apreciar a validade dos argumentos aduzidos 

pelos participantes de um debate.  

• Identificar marcas reveladoras das diferentes 

intenções comunicativas.  

 
Expressão 

• Planificar o texto oral elaborando um plano de 

suporte, com tópicos, argumentos e respetivos 

exemplos. 

• Participar construtivamente em debates em que 

se explicite e justifique pontos de vista e 

opiniões, se considerem pontos de vista 

contrários e se reformulem posições. 

• Produzir textos de opinião com propriedade 

vocabular e com diversificação de estruturas 

 

• Visionamento de 

documentos vídeo. 

• Visionamento de um 

filme. 

• Produção oral de 

texto de opinião. 

CO: 1tempo 

EO: 1 tempo 

 

 
2 Esta planificação permite disponibilizar 10 tempos letivos, ao longo do ano, para trabalho interdisciplinar, para a dinamização do trabalho de projeto ou implementação de 

trabalhos em DAC, no âmbito do Projeto de Flexibilidade Curricular. 
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sintáticas. 

• Avaliar, individualmente e/ou em grupo, textos 

produzidos por si próprio através da discussão de 

diferentes pontos de vista.  

Leitura 

 

• Ler, em suportes variados, textos de diferentes 

graus de complexidade argumentativa dos 

géneros apreciação crítica e artigo de opinião.  

• Realizar leitura crítica e autónoma.  

• Interpretar o texto, com especificação do sentido 

global e da intencionalidade comunicativa.  

• Analisar a organização interna e externa do 

texto.  

• Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, 

pontos de vista.  

• Compreender a utilização de recursos expressivos 

para a construção de sentido do texto.  

• Utilizar criteriosamente procedimentos 

adequados ao registo e tratamento da 

informação.  

• Exprimir, com fundamentação, pontos de vista 

suscitados por leituras diversas.  

 

• Exposição sobre um 

tema. 

• Memórias. 

 

3 tempos 

Escrita 

•  Escrever textos de opinião, apreciações críticas, 

exposições sobre um tema.  

• Planificar os textos a escrever, após pesquisa e 

seleção de informação relevante.  

 

• Exposição sobre um 

tema. 

3 tempos 
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• Redigir com desenvoltura, consistência, 

adequação e correção os textos planificados.  

• Utilizar os mecanismos de revisão, de avaliação e 

de correção para aperfeiçoar o texto escrito 

antes da apresentação da versão final.  

• Respeitar princípios do trabalho intelectual como 

referenciação bibliográfica de acordo com 

normas específicas.  

• Texto de opinião. 

• Apreciação crítica. 

 

Educação Literária 

•  Interpretar obras literárias portuguesas de 
diferentes autores e géneros, produzidas no 
século XX .  

• Contextualizar textos literários portugueses do 
século XX em função de grandes marcos 
históricos e culturais.  

• Mobilizar para a interpretação textual os 
conhecimentos adquiridos sobre os elementos 
constitutivos do texto poético e do texto 
narrativo.  

• Analisar o valor de recursos expressivos para a 
construção do sentido do texto, designadamente: 
adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia.  

• Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos 
manifestados nos textos.  

• Comparar textos de diferentes épocas em função 
dos temas, ideias, valores e marcos históricos e 
culturais.  

• Debater, de forma fundamentada e sustentada, 
oralmente ou por escrito, pontos de vista 

 

• Fernando Pessoa: poesia do 

ortónimo (6 poemas). 

 

 

7 tempos 
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fundamentados, suscitados pela leitura de textos 
e autores diferentes.  

• Desenvolver um projeto de leitura que revele 
pensamento crítico e criativo, a apresentar 
publicamente em suportes variados. 

Gramática 

• Realizar análise sintática com explicitação de 
funções sintáticas internas à frase, ao grupo 
verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e ao 
grupo adverbial.  

• Sistematizar conhecimento gramatical 
relacionado com a articulação entre 
constituintes, orações e frases. 

• Avaliar um texto com base nas propriedades que 
o configuram (processos de coerência e coesão).  

• Funções sintáticas. 

• Classificação de orações. 

• Valor aspetual. 

 

3 tempos 

 Retomar conteúdos lecionados. 
Conteúdos da sequência didática e 

do 10.º ano/11.º ano 
2 tempos 
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 Fernando Pessoa: Poesia dos Heterónimos (1.º período) 
 

Organizadores: 
domínios de 

aprendizagem 

Competências: conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

 
Conteúdos / Textos / 

Atividades  

 
Tempos 
Letivos 
(45’) 

 

Oralidade 

(Compreensão e 

Expressão) 

Compreensão 

• Interpretar o(s) discursos(s) do género debate. 

• Apreciar a validade dos argumentos aduzidos 

pelos participantes de um debate.  

• Identificar marcas reveladoras das diferentes 

intenções comunicativas.  

 
Expressão 

• Planificar o texto oral elaborando um plano de 

suporte, com tópicos, argumentos e respetivos 

exemplos. 

• Participar construtivamente em debates em que 

se explicite e justifique pontos de vista e 

opiniões, se considerem pontos de vista 

contrários e se reformulem posições. 

• Produzir textos de opinião com propriedade 

vocabular e com diversificação de estruturas 

sintáticas. 

• Avaliar, individualmente e/ou em grupo, textos 

produzidos por si próprio através da discussão de 

diferentes pontos de vista. 

 

• Visionamento de 

documentos vídeo. 

• Visionamento de um 

debate. 

• Produção oral de 

exposições sobre um tema 

e sobre tema literário. 

• Expressão oral: debate e 

texto de opinião. 

 

CO:1 tempo 

EO:1 tempo 
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Leitura 

 

• Ler, em suportes variados, textos de diferentes 

graus de complexidade argumentativa dos 

géneros apreciação crítica e artigo de opinião.  

• Realizar leitura crítica e autónoma.  

• Interpretar o texto, com especificação do sentido 

global e da intencionalidade comunicativa.  

• Analisar a organização interna e externa do 

texto.  

• Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, 

pontos de vista.  

• Compreender a utilização de recursos expressivos 

para a construção de sentido do texto.  

• Utilizar criteriosamente procedimentos 

adequados ao registo e tratamento da 

informação.  

• Exprimir, com fundamentação, pontos de vista 

suscitados por leituras diversas.  

 

• Exposição sobre um 

tema. 

• Apreciação crítica 

• Artigo de opinião 

• Memórias. 

• Diário. 

• Outros textos, outros 

diálogos 

intertextuais. 

 

2 tempos 

Escrita 

•  Escrever textos de opinião, apreciações críticas, 

exposições sobre um tema.  

• Planificar os textos a escrever, após pesquisa e 

seleção de informação relevante.  

• Redigir com desenvoltura, consistência, 

adequação e correção os textos planificados.  

• Utilizar os mecanismos de revisão, de avaliação e 

de correção para aperfeiçoar o texto escrito 

 

• Apreciação crítica. 

• Exposição. 

• Texto de opinião. 

 

2 tempos 
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antes da apresentação da versão final.  

• Respeitar princípios do trabalho intelectual como 

referenciação bibliográfica de acordo com 

normas específicas.  

Educação Literária 

•  Interpretar obras literárias portuguesas de 

diferentes autores e géneros, produzidas no 

século XX .  

• Contextualizar textos literários portugueses do 

século XX em função de grandes marcos 

históricos e culturais.  

• Mobilizar para a interpretação textual os 

conhecimentos adquiridos sobre os elementos 

constitutivos do texto poético e do texto 

narrativo.  

• Analisar o valor de recursos expressivos para a 

construção do sentido do texto, designadamente: 

adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia.  

• Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos 

manifestados nos textos.  

• Comparar textos de diferentes épocas em função 

dos temas, ideias, valores e marcos históricos e 

culturais.  

• Debater, de forma fundamentada e sustentada, 

oralmente ou por escrito, pontos de vista 

fundamentados, suscitados pela leitura de textos 

e autores diferentes.  

 

• Alberto Caeiro (2 poemas) 

• Ricardo Reis (3 poemas) 

• Álvaro de Campos (3 

poemas) 

 

8 tempos 
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• Desenvolver um projeto de leitura que revele 

pensamento crítico e criativo, a apresentar 

publicamente em suportes variados. 

Gramática 

• Realizar análise sintática com explicitação de 

funções sintáticas internas à frase, ao grupo 

verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e ao 

grupo adverbial.  

• Sistematizar conhecimento gramatical 

relacionado com a articulação entre 

constituintes, orações e frases. 

• Avaliar um texto com base nas propriedades que 

o configuram (processos de coerência e coesão).  

• Sintaxe: 

- funções sintáticas. 

- classificação de 

orações. 

• Texto e textualidade: 

- coerência e coesão. 

• Relação semântica 

entre palavras. 

3 tempos 

Retomar conteúdos lecionados. 
Conteúdos da sequência didática e 

do 10.º/11.º ano. 
2 tempos 
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Fernando Pessoa: Mensagem (2.º período) 
 

Organizadores: 
domínios de 

aprendizagem 

Competências: conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

 
Conteúdos / Textos / 

Atividades  

 
Tempos 
Letivos 
(45’) 

 

Oralidade 

(Compreensão e 

Expressão) 

Compreensão 

• Interpretar o(s) discursos(s) do género debate. 

• Apreciar a validade dos argumentos aduzidos 

pelos participantes de um debate.  

• Identificar marcas reveladoras das diferentes 

intenções comunicativas.  

 
Expressão 

• Planificar o texto oral elaborando um plano de 

suporte, com tópicos, argumentos e respetivos 

exemplos. 

• Participar construtivamente em debates em que 

se explicite e justifique pontos de vista e 

opiniões, se considerem pontos de vista 

contrários e se reformulem posições. 

• Produzir textos de opinião com propriedade 

vocabular e com diversificação de estruturas 

sintáticas. 

• Avaliar, individualmente e/ou em grupo, textos 

produzidos por si próprio através da discussão de 

diferentes pontos de vista. 

 

• Visionamento de 

documentos vídeo. 

• Visionamento de um 

debate.  

• Audição de texto. 

• Produção oral de 

exposições, textos de 

opinião e 

apresentações sobre 

tema literário. 

• Expressão oral: 

debate. 

CO:1 tempo 

EO:1tempo 

 



13 

 

Leitura 

 

• Ler, em suportes variados, textos de diferentes 

graus de complexidade argumentativa dos 

géneros apreciação crítica e artigo de opinião.  

• Realizar leitura crítica e autónoma.  

• Interpretar o texto, com especificação do sentido 

global e da intencionalidade comunicativa.  

• Analisar a organização interna e externa do 

texto.  

• Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, 

pontos de vista.  

• Compreender a utilização de recursos expressivos 

para a construção de sentido do texto.  

• Utilizar criteriosamente procedimentos 

adequados ao registo e tratamento da 

informação.  

• Exprimir, com fundamentação, pontos de vista 

suscitados por leituras diversas.  

 

• Exposição sobre um 

tema. 

• Artigo de opinião. 

• Outros textos, outras 

artes. 

 2 tempos  

Escrita 

•  Escrever textos de opinião, apreciações críticas, 

exposições sobre um tema.  

• Planificar os textos a escrever, após pesquisa e 

seleção de informação relevante.  

• Redigir com desenvoltura, consistência, 

adequação e correção os textos planificados.  

• Utilizar os mecanismos de revisão, de avaliação e 

de correção para aperfeiçoar o texto escrito 

 

• Exposição sobre um 

tema. 

• Exposição sobre um 

tema literário. 

2 tempos 
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antes da apresentação da versão final.  

• Respeitar princípios do trabalho intelectual como 

referenciação bibliográfica de acordo com 

normas específicas.  

• Texto de opinião. 

• Apreciação crítica. 

Educação Literária 

•  Interpretar obras literárias portuguesas de 

diferentes autores e géneros, produzidas no 

século XX .  

• Contextualizar textos literários portugueses do 

século XX em função de grandes marcos 

históricos e culturais.  

• Mobilizar para a interpretação textual os 

conhecimentos adquiridos sobre os elementos 

constitutivos do texto poético e do texto 

narrativo.  

• Analisar o valor de recursos expressivos para a 

construção do sentido do texto, designadamente: 

adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia.  

• Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos 

manifestados nos textos.  

• Comparar textos de diferentes épocas em função 

dos temas, ideias, valores e marcos históricos e 

culturais.  

• Debater, de forma fundamentada e sustentada, 

oralmente ou por escrito, pontos de vista 

fundamentados, suscitados pela leitura de textos 

e autores diferentes.  

 

• Mensagem: 

- estrutura simbólica 

- 6 poemas. 

 

6 tempos 
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• Desenvolver um projeto de leitura que revele 

pensamento crítico e criativo, a apresentar 

publicamente em suportes variados. 

Gramática 

• Realizar análise sintática com explicitação de 

funções sintáticas internas à frase, ao grupo 

verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e ao 

grupo adverbial.  

• Sistematizar conhecimento gramatical 

relacionado com a articulação entre 

constituintes, orações e frases. 

• Avaliar um texto com base nas propriedades que 

o configuram (processos de coerência e coesão).  

• Sintaxe: 

- funções sintáticas; 

-classificação de orações. 

• Campo semântico. 

• Texto e textualidade: 

- coerência e coesão; 

- intertextualidade. 

• Valor aspetual. 

 

3 tempos 

Retomar conteúdos lecionados. 
Conteúdos da sequência didática e 

do 10.º/11.º ano. 
2 tempos 
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Contos (2.º período) 
 

Organizadores: 
domínios de 

aprendizagem 

Competências: conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

 
Conteúdos / Textos / 

Atividades  

 
Tempos 
Letivos 
(45’) 

 

Oralidade 

(Compreensão e 

Expressão) 

Compreensão 

• Interpretar o(s) discursos(s) do género debate. 

• Apreciar a validade dos argumentos aduzidos 

pelos participantes de um debate.  

• Identificar marcas reveladoras das diferentes 

intenções comunicativas.  

 
Expressão 

• Planificar o texto oral elaborando um plano de 

suporte, com tópicos, argumentos e respetivos 

exemplos. 

• Participar construtivamente em debates em que 

se explicite e justifique pontos de vista e 

opiniões, se considerem pontos de vista 

contrários e se reformulem posições. 

• Produzir textos de opinião com propriedade 

vocabular e com diversificação de estruturas 

sintáticas. 

• Avaliar, individualmente e/ou em grupo, textos 

produzidos por si próprio através da discussão de 

diferentes pontos de vista. 

 

• Visionamento de 

documentos vídeo. 

• Visionamento de um 

debate. 

• Produção oral de 

apreciações críticas, 

exposições, textos de 

opinião e 

apresentações sobre 

tema literário. 

• Expressão oral: 

debate. 

 

CO:1 tempo 

EO:1tempo 
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Leitura 

 

• Ler, em suportes variados, textos de diferentes 

graus de complexidade argumentativa dos 

géneros apreciação crítica e artigo de opinião.  

• Realizar leitura crítica e autónoma.  

• Interpretar o texto, com especificação do sentido 

global e da intencionalidade comunicativa.  

• Analisar a organização interna e externa do 

texto.  

• Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, 

pontos de vista.  

• Compreender a utilização de recursos expressivos 

para a construção de sentido do texto.  

• Utilizar criteriosamente procedimentos 

adequados ao registo e tratamento da 

informação.  

• Exprimir, com fundamentação, pontos de vista 

suscitados por leituras diversas.  

 

• Exposição sobre um 

tema. 

• Memórias. 

• Outros textos, outras 

formas de contar. 

 2 tempos 

Escrita 

•  Escrever textos de opinião, apreciações críticas, 

exposições sobre um tema.  

• Planificar os textos a escrever, após pesquisa e 

seleção de informação relevante.  

• Redigir com desenvoltura, consistência, 

adequação e correção os textos planificados.  

• Utilizar os mecanismos de revisão, de avaliação e 

de correção para aperfeiçoar o texto escrito 

 

• Exposição sobre um 

tema. 

• Apreciação crítica. 

• Texto de opinião. 

2 tempos 
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antes da apresentação da versão final.  

• Respeitar princípios do trabalho intelectual como 

referenciação bibliográfica de acordo com 

normas específicas.  

 

 

Educação Literária 

•  Interpretar obras literárias portuguesas de 

diferentes autores e géneros, produzidas no 

século XX .  

• Contextualizar textos literários portugueses do 

século XX em função de grandes marcos 

históricos e culturais.  

• Mobilizar para a interpretação textual os 

conhecimentos adquiridos sobre os elementos 

constitutivos do texto poético e do texto 

narrativo.  

• Analisar o valor de recursos expressivos para a 

construção do sentido do texto, designadamente: 

adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia.  

• Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos 

manifestados nos textos.  

• Comparar textos de diferentes épocas em função 

dos temas, ideias, valores e marcos históricos e 

culturais.  

• Debater, de forma fundamentada e sustentada, 

oralmente ou por escrito, pontos de vista 

fundamentados, suscitados pela leitura de textos 

e autores diferentes.  

 

• Maria Judite de Carvalho: 

“George”. 

e 

• Mário de Carvalho: “Famílias 

Desavindas”. 

10 tempos 
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• Desenvolver um projeto de leitura que revele 

pensamento crítico e criativo, a apresentar 

publicamente em suportes variados. 

Gramática 

• Realizar análise sintática com explicitação de 

funções sintáticas internas à frase, ao grupo 

verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e ao 

grupo adverbial.  

• Sistematizar conhecimento gramatical 

relacionado com a articulação entre 

constituintes, orações e frases. 

• Avaliar um texto com base nas propriedades que 

o configuram (processos de coerência e coesão).  

 

• Sintaxe: 

- funções sintáticas; 

- divisão e 

classificação de 

orações. 

• Texto e textualidade: 

-coerência e coesão; 

-organização das 

sequências textuais. 

• Reprodução do 

discurso no discurso. 

 

3 tempos 

Retomar conteúdos lecionados. 
Conteúdos da sequência didática e 

do 10.º/11.º ano. 
2 tempos 
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Poetas Contemporâneos (2.º Período) 
 

Organizadores: 
domínios de 

aprendizagem 

Competências: conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

 
Conteúdos / Textos / 

Atividades  

 
Tempos3 
Letivos 
(45’) 

 

Oralidade 

(Compreensão e 

Expressão) 

Compreensão 

• Interpretar o(s) discursos(s) do género debate. 

• Apreciar a validade dos argumentos aduzidos 

pelos participantes de um debate.  

• Identificar marcas reveladoras das diferentes 

intenções comunicativas.  

 
Expressão 

• Planificar o texto oral elaborando um plano de 

suporte, com tópicos, argumentos e respetivos 

exemplos. 

• Participar construtivamente em debates em que 

se explicite e justifique pontos de vista e 

opiniões, se considerem pontos de vista 

contrários e se reformulem posições. 

• Produzir textos de opinião com propriedade 

vocabular e com diversificação de estruturas 

sintáticas. 

 

• Visualização do 

trailer de um filme. 

• Visualização de um 

videoclip. 

• Produção oral de 

exposições, 

apreciações críticas, 

textos de opinião e 

apresentações sobre 

tema literário. 

• Expressão oral: 

debate. 

 

 

EO:1 tempo 

 

 
3 Esta planificação permite disponibilizar 10 tempos letivos, ao longo do ano, para trabalho interdisciplinar, para a dinamização do trabalho de projeto ou implementação de 

trabalhos em DAC, no âmbito do Projeto de Flexibilidade Curricular. 
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• Avaliar, individualmente e/ou em grupo, textos 

produzidos por si próprio através da discussão de 

diferentes pontos de vista. 

 

 

 

Leitura 

 

• Ler, em suportes variados, textos de diferentes 

graus de complexidade argumentativa dos 

géneros apreciação crítica e artigo de opinião.  

• Realizar leitura crítica e autónoma.  

• Interpretar o texto, com especificação do sentido 

global e da intencionalidade comunicativa.  

• Analisar a organização interna e externa do 

texto.  

• Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, 

pontos de vista.  

• Compreender a utilização de recursos expressivos 

para a construção de sentido do texto.  

• Utilizar criteriosamente procedimentos 

adequados ao registo e tratamento da 

informação.  

• Exprimir, com fundamentação, pontos de vista 

suscitados por leituras diversas.  

 

• Exposição sobre um 

tema. 

• Memórias. 

• Artigo de opinião. 

• Outros textos, outros 

poetas. 

 

 

 

2 tempos 

Escrita 

•  Escrever textos de opinião, apreciações críticas, 

exposições sobre um tema.  

• Planificar os textos a escrever, após pesquisa e 

 

• Exposição sobre um 
3 tempos 
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seleção de informação relevante.  

• Redigir com desenvoltura, consistência, 

adequação e correção os textos planificados.  

• Utilizar os mecanismos de revisão, de avaliação e 

de correção para aperfeiçoar o texto escrito 

antes da apresentação da versão final.  

• Respeitar princípios do trabalho intelectual como 

referenciação bibliográfica de acordo com 

normas específicas.  

tema literário. 

• Texto de opinião. 

• Apreciação crítica. 

 

 

Educação Literária 

•  Interpretar obras literárias portuguesas de 

diferentes autores e géneros, produzidas no 

século XX .  

• Contextualizar textos literários portugueses do 

século XX em função de grandes marcos 

históricos e culturais.  

• Mobilizar para a interpretação textual os 

conhecimentos adquiridos sobre os elementos 

constitutivos do texto poético e do texto 

narrativo.  

• Analisar o valor de recursos expressivos para a 

construção do sentido do texto, designadamente: 

adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia.  

• Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos 

manifestados nos textos.  

• Comparar textos de diferentes épocas em função 

 

Dois poemas de cada um dos 

seguintes autores: 

• Eugénio de Andrade; 

• Alexandre O’Neill; 

• Nuno Júdice. 

 

2 tempos 
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dos temas, ideias, valores e marcos históricos e 

culturais.  

• Debater, de forma fundamentada e sustentada, 

oralmente ou por escrito, pontos de vista 

fundamentados, suscitados pela leitura de textos 

e autores diferentes.  

• Desenvolver um projeto de leitura que revele 

pensamento crítico e criativo, a apresentar 

publicamente em suportes variados. 

Gramática 

• Realizar análise sintática com explicitação de 

funções sintáticas internas à frase, ao grupo 

verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e ao 

grupo adverbial.  

• Sistematizar conhecimento gramatical 

relacionado com a articulação entre 

constituintes, orações e frases. 

• Avaliar um texto com base nas propriedades que 

o configuram (processos de coerência e coesão).  

 

• Sintaxe: 

- funções sintáticas; 

- classificação de 

orações. 

• Valor aspetual. 

• Valor modal. 

2 tempos 

Retomar conteúdos lecionados. 
Conteúdos da sequência didática e 

do 10.º/11.º ano. 
2 tempos 
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José Saramago: Memorial do Convento (3.º Período) 
 

Organizadores: 
domínios de 

aprendizagem 

Competências: conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

 
Conteúdos / Textos / 

Atividades  

 
Tempos4 
Letivos 
(45’) 

 

Oralidade 

(Compreensão e 

Expressão) 

Compreensão 

• Interpretar o(s) discursos(s) do género debate. 

• Apreciar a validade dos argumentos aduzidos 

pelos participantes de um debate.  

• Identificar marcas reveladoras das diferentes 

intenções comunicativas.  

 
Expressão 

• Planificar o texto oral elaborando um plano de 

suporte, com tópicos, argumentos e respetivos 

exemplos. 

• Participar construtivamente em debates em que 

se explicite e justifique pontos de vista e 

opiniões, se considerem pontos de vista 

contrários e se reformulem posições. 

 

• Audição de texto. 

• Produção oral de 

exposições sobre um 

tema e de texto de 

opinião. 

• Expressão oral: 

debate. 

 

 

EO:1 tempo 

 

 
4 Esta planificação permite disponibilizar 10 tempos letivos, ao longo do ano, para trabalho interdisciplinar, para a dinamização do trabalho de projeto ou implementação de 

trabalhos em DAC, no âmbito do Projeto de Flexibilidade Curricular. 



25 

 

• Produzir textos de opinião com propriedade 

vocabular e com diversificação de estruturas 

sintáticas. 

• Avaliar, individualmente e/ou em grupo, textos 

produzidos por si próprio através da discussão de 

diferentes pontos de vista. 

Leitura 

 

• Ler, em suportes variados, textos de diferentes 

graus de complexidade argumentativa dos 

géneros apreciação crítica e artigo de opinião.  

• Realizar leitura crítica e autónoma.  

• Interpretar o texto, com especificação do sentido 

global e da intencionalidade comunicativa.  

• Analisar a organização interna e externa do 

texto.  

• Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, 

pontos de vista.  

• Compreender a utilização de recursos expressivos 

para a construção de sentido do texto.  

• Utilizar criteriosamente procedimentos 

adequados ao registo e tratamento da 

informação.  

• Exprimir, com fundamentação, pontos de vista 

suscitados por leituras diversas.  

• Exposição sobre um 

tema. 

• Artigo de opinião. 

• Diário. 

• Memórias. 

• Outros textos, outras 

artes. 

 

2 tempos 

Escrita •  Escrever textos de opinião, apreciações críticas, 

exposições sobre um tema.  

 
2 tempos 
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• Planificar os textos a escrever, após pesquisa e 

seleção de informação relevante.  

• Redigir com desenvoltura, consistência, 

adequação e correção os textos planificados.  

• Utilizar os mecanismos de revisão, de avaliação e 

de correção para aperfeiçoar o texto escrito 

antes da apresentação da versão final.  

• Respeitar princípios do trabalho intelectual como 

referenciação bibliográfica de acordo com 

normas específicas.  

• Apreciação crítica. 

• Texto de opinião. 

• Exposição. 

 

 

Educação Literária 

•  Interpretar obras literárias portuguesas de 

diferentes autores e géneros, produzidas no 

século XX .  

• Contextualizar textos literários portugueses do 

século XX em função de grandes marcos 

históricos e culturais.  

• Mobilizar para a interpretação textual os 

conhecimentos adquiridos sobre os elementos 

constitutivos do texto poético e do texto 

narrativo.  

• Analisar o valor de recursos expressivos para a 

construção do sentido do texto, designadamente: 

adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia.  

• Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos 

manifestados nos textos.  

 

• José Saramago: 

Memorial do Convento 

(leitura integral). 

 

5 tempos 
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• Comparar textos de diferentes épocas em função 

dos temas, ideias, valores e marcos históricos e 

culturais.  

• Debater, de forma fundamentada e sustentada, 

oralmente ou por escrito, pontos de vista 

fundamentados, suscitados pela leitura de textos 

e autores diferentes.  

• Desenvolver um projeto de leitura que revele 

pensamento crítico e criativo, a apresentar 

publicamente em suportes variados. 

Gramática 

• Realizar análise sintática com explicitação de 

funções sintáticas internas à frase, ao grupo 

verbal, ao grupo nominal, ao grupo adjetival e 

ao grupo adverbial.  

• Sistematizar conhecimento gramatical 

relacionado com a articulação entre 

constituintes, orações e frases. 

• Avaliar um texto com base nas propriedades que 

o configuram (processos de coerência e coesão).  

 

• Sintaxe: 

- funções sintáticas; 

-classificação de 

orações. 

• Texto e textualidade: 

-coerência e coesão. 

• Dêixis: pessoal, 

temporal e espacial. 

• Valor aspetual. 

• Valor modal. 

• Reprodução do 

2 tempos 
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discurso no discurso. 

 

 Retomar conteúdos lecionados. 
Conteúdos da sequência didática e 

do 10.º/11.ºano. 
2 tempos 

 

FIM 
 


