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DOMÍNIOS 
TÓPICOS DE CONTEÚDO PERIODICIDADE 

ORALIDADE 

Compreensão do Oral  
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o
 

 

Discurso político 

Exposição sobre um tema 

Debate 

Marcas de género comuns: 

Tema, informação significativa, encadeamento lógico dos tópicos tratados, recursos ver-

bais e não verbais (e.g. postura, tom de voz, articulação, ritmo, entoação, 

expressividade, silêncio e olhar). 

Marcas de género específicas: 

- discurso político: caráter persuasivo, informação seletiva, capacidade de expor e argu-

mentar (coerência e validade dos argumentos, contra-argumentos e provas), dimensão 

ética e social, eloquência (valor expressivo dos recursos mobilizados); 

- exposição sobre um tema: caráter demonstrativo, elucidação evidente do tema (funda-

mentação das ideias), concisão e objetividade, valor expressivo das formas linguísticas 

(deíticos, conectores…); 

- debate: caráter persuasivo, papéis e funções dos intervenientes, capacidade de argu-

mentar e contra-argumentar, concisão das intervenções e respeito pelo princípio da 

cortesia. 

Expressão Oral  

  

 

Exposição sobre um tema 

Apreciação crítica (de debate, 

de filme, de peça de teatro, 

de livro, 

de exposição ou outra 

manifestação cultural) 

Texto de opinião 

 

 

Marcas de género comuns: 

Tema, informação significativa, encadeamento lógico dos tópicos tratados, recursos ver-

bais e não verbais (e.g. postura, tom de voz, articulação, ritmo, entoação, expressividade, 

uso adequado de ferramentas tecnológicas de suporte à intervenção oral), correção lin-

guística. 

Marcas de género específicas: 

- exposição sobre um tema: caráter demonstrativo, elucidação evidente do tema (funda-

mentação das ideias), concisão e objetividade, valor expressivo das formas 

linguísticas (deíticos, conectores…); 

- apreciação crítica: descrição sucinta do objeto, acompanhada de comentário crítico; 

- texto de opinião: explicitação de um ponto de vista, clareza e pertinência da perspetiva 

adotada, dos  argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; discurso valorativo 

(juízo de valor explícito ou implícito). 

 

LEITURA TÓPICOS DE CONTEÚDO  

 

 

Artigo de divulgação científica 

Discurso político 

Apreciação crítica (de filme, 

de peça de teatro, de livro, de 

exposição ou outra manifesta-

ção cultural) 

Artigo de opinião 

 

 

Marcas de género comuns: 

Tema, informação significativa, encadeamento lógico dos tópicos tratados, aspetos para-

textuais (e.g. título e subtítulo, epígrafe, prefácio, notas de rodapé ou notas 

finais, bibliografia, índice e ilustração),. 

Marcas de género específicas: 

- artigo de divulgação científica: caráter expositivo, informação seletiva, hierarquização 

das ideias, explicitação das fontes, rigor e objetividade; 

- discurso político: caráter persuasivo, informação seletiva, capacidade de expor e argu-

mentar (coerência e validade dos argumentos, contra-argumentos e provas), dimensão 

ética e social, eloquência (valor expressivo dos recursos mobilizados); 

- apreciação crítica: descrição sucinta do objeto, acompanhada de comentário crítico; 

- artigo de opinião: explicitação de um ponto de vista, clareza e pertinência da perspetiva 

adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; discurso valorativo 

(juízo de valor explícito ou implícito). 

 
 

A
o 

lo
ng

o 
do

 a
no

 le
tiv

o
 

im 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS | ÁREA DISCIPLINAR DE PORTUGUÊS | 11.º ANO 

 

 

    

        ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 2022´23 

 

                                                                                                                                                                                                       GESTÃO CURRICULAR 

 

 
                                                                                                                                                                                     GESTÃO CURRICULAR 

mailto:aejac.direcao@gmail.com
mailto:esb3.djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt
https://aejac.pt/


 

 
Av. Sacadura Cabral | Godim | 5050-0791 Peso da Régua 

Telef.: 254 320 720 | 254 322 262 

E-mail geral: aejac.direcao@gmail.com ; E-mail oficial: esb3.djaraujocorreia@escolas.min-edu.pt ; Web: https://aejac.pt/ 

 

2 

ESCRITA TÓPICOS DE CONTEÚDO  

Exposição sobre um tema 

Apreciação crítica (de filme, 

de peça de teatro, de livro, de 

exposição ou outra manifesta-

ção 

cultural) 

Texto de opinião 

Marcas de género comuns: 

Tema, informação significativa; encadeamento lógico dos tópicos tratados; aspetos para-

textuais (e.g. título e subtítulo, notas de rodapé ou notas finais, bibliografia, 

índice e ilustração), correção linguística.  

Marcas de género específicas: 

- exposição sobre um tema: caráter demonstrativo, elucidação evidente do tema (funda-

mentação das ideias), 

concisão e objetividade, valor expressivo das formas linguísticas (deíticos, conectores…); 

- apreciação crítica: descrição sucinta do objeto, acompanhada de comentário crítico; 

- texto de opinião: explicitação de um ponto de vista, clareza e pertinência da perspetiva 

adotada, dos  argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; 

discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito). 

A
o 

lo
ng

o 
do

 a
no

 le
tiv

o
 

EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 
TÓPICOS DE CONTEÚDO  

1. Padre António Vieira, “Ser-

mão 

de Santo António. Pregado na 

cidade de S. Luís do Mara-

nhão, ano de 1654”: capítulos 

I e V (integral); excertos dos 

restantes 

capítulos 

Unidade 1 

Padre António Vieira, Sermão de Santo António 

• Contextualização histórico-literária 

• Objetivos da eloquência (docere, delectare, movere) 

• Intenção persuasiva e exemplaridade 

• Crítica social e alegoria 

• Linguagem, estilo e estrutura 

1.
º 

P
E

R
ÍO

D
O

  

 

2. Almeida Garrett, Frei Luís 

de 

Sousa (integral) 

Unidade 2 

Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa 

• Contextualização histórico-literária 

• Dimensão patriótica e a sua expressão simbólica 

• Sebastianismo: História e ficção 

• Recorte das personagens principais 

• Dimensão trágica 

3. Alexandre Herculano, Len-

das e Narrativas: “A Abó-

bada” (integral) 

Ou 
Camilo Castelo Branco, Amor 

de Perdição-Introdução e 
Conclusão (leitura obrigató-
ria). Escolher mais 2 capítu-
los, de entre os seguintes: I, 

IV, X e XIX 

Unidade 3 

Alexandre Herculano, Lendas e Narrativas: “A 

Abóbada” 

• Imaginação histórica e sentimento nacional 

• Relações entre personagens 

• Características do herói romântico 

• Linguagem, estilo e estrutura 

Ou  

Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição 

•Sugestão biográfica (Simão e narrador) e cons-

trução do herói romântico.  

•A obra como crónica da mudança social.  

•Relações entre personagens.  

•O amor-paixão.  

•Linguagem, estilo e estrutura: o narrador; os 

diálogos; a concentração temporal da ação. 

2.
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

 

4. Eça de Queirós, 

Os Maias (integral) 

Unidade 4 

Eça de Queirós, Os Maias 

• Contextualização histórico-literária 

• Representação de espaços sociais e crítica de costumes 

• Espaços e seu valor simbólico e emotivo 

• Descrição do real e o papel das sensações 

• Representações do sentimento e da paixão: diversificação da intriga amorosa 

• Características trágicas dos protagonistas 

• Linguagem, estilo e estrutura 
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5. Antero de Quental, 

Sonetos Completos 

Escolher 2 poemas 

Unidade 5 

Antero de Quental, Sonetos Completos 

• Angústia existencial 

• Configurações do Ideal 

• Linguagem, estilo e estrutura 

3.
º 

P
E

R
ÍO

D
O

  

 

6. Cesário Verde, Cânticos do 

Realismo (O Livro de Cesário 

Verde) 

 (leitura obrigatória) 

Unidade 6  

Cesário Verde, Cânticos do Realismo (O Livro de Cesário Verde) 

• Representação da cidade e dos tipos sociais 

• Deambulação e imaginação: o observador acidental 

• Perceção sensorial e transfiguração poética do real 

• Imaginário épico 

• Linguagem, estilo e estrutura 

(Leitura Integral de “O Sentimento dum Ocidental”) 

GRAMÁTICA TÓPICOS DE CONTEÚDO  

 Retoma (em revisão) dos conteúdos estudados no 10.º ano. 

2. Discurso, pragmática e linguística textual 

2.1. Texto e textualidade: 

a) coerência textual (compatibilidade entre as ocorrências textuais e o nosso conhecimento do mundo; lógica das relações intratextuais); 

b) coesão textual: 

- lexical: reiteração e substituição; 

- gramatical: referencial (uso anafórico de pronomes), frásica (concordância), interfrásica 

(uso de conectores), temporal (expressões adverbiais ou preposicionais com valor temporal, ordenação correlativa dos tempos vebais). 

2.2. Reprodução do discurso no discurso: 

a) citação, discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre; 

b) verbos introdutores de relato do discurso. 

2.3. Dêixis: pessoal, temporal e espacial. 

 

Projeto Individual de Leitura: Leitura de 1 livro selecionado (preferencialmente da listagem obrigatória do programa) e cumprimento das ativida-

des propostas por período. 

 

 
 

 
Professores: Agostinha Araújo, Conceição Pires, Benjamim Matos, Paulo Silva 
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