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DOMÍNIOS 
TÓPICOS DE CONTEÚDO PERIODICIDADE 

ORALIDADE 

Compreensão do Oral  
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Diálogo argumentativo 

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, expressivi-

dade, silêncio e olhar).  

Marcas de género específicas:  

- diálogo argumentativo: caráter persuasivo, defesa de um ponto de vista sustentado por 

argumentos válidos e exemplos significativos, concisão do discurso e respeito pelo prin-

cípio da cortesia;  

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

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

tesia.  

Expressão Oral  

Texto de opinião 

Diálogo argumentativo 

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, expressivi-

dade, uso adequado de ferramentas tecnológicas de suporte à intervenção oral), corre-

ção linguística. 

Marcas de género específicas: 

- 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); 

- diálogo argumentativo: caráter persuasivo, defesa de um ponto de vista sustentado por 

argumentos válidos e exemplos significativos, concisão do discurso e respeito pelo prin-

cípio da cortesia; 

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

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

tesia. 

LEITURA TÓPICOS DE CONTEÚDO  

Diário 

Memórias 

Apreciação crítica (de 

filme, de peça de teatro, 

de livro, de exposição ou 

outra manifestação cultu-

ral) 

Artigo de opinião 

Marcas de género comuns: 

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

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

bibliografia, índice e ilustração). 

Marcas de género específicas: 

- diário: variedade de temas, ligação ao quotidiano (real ou suposta), narratividade, or-

denação cronológica, discurso pessoal (prevalência da 1.ª pessoa); 

- memórias: variedade de temas, narratividade, mobilização de informação seletiva, dis-

curso pessoal e retrospetivo (prevalência da 1.ª pessoa, formas de expressão do 

tempo); 

- 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). 
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ESCRITA TÓPICOS DE CONTEÚDO  

Exposição sobre um tema 

Apreciação crítica (de de-

bate, de filme, de peça de 

teatro, de livro, de exposi-

ção ou outra manifestação 

cultural) 

Texto de opinião 

Marcas de género comuns: 

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

ratextuais (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 (fun-

damentação das ideias), concisão e objetividade, valor expressivo das formas linguísti-

cas (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 perspe-

tiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; discurso valo-

rativo (juízo de valor explícito ou implícito). 
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EDUCAÇÃO 

LITERÁRIA 
TÓPICOS DE CONTEÚDO  

Diagnose 

0 – Diagnose e recupera-

ção/consolidação das 

aprendizagens 

 

Conhecimentos, capacidades e atitudes não consolidados por parte dos alunos 

Antero de Quental, Sonetos Completos 

• Angústia existencial 

• Configurações do Ideal 

   • Linguagem, estilo e estrutura 

 

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”) 
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1. Fernando Pessoa Contextualização histórico-literária. 

A questão da heteronímia. 
10 

1.1. Poesia do ortónimo 

Escolher 6 poemas 

O fingimento artístico. 

A dor de pensar. 

Sonho e realidade. 

A nostalgia da infância. 

Linguagem, estilo e estrutura: 

- recursos expressivos: a anáfora, a antítese, a apóstrofe, a enumeração, a gradação, a 

metáfora e a personificação. 
7 
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1.3. Poesia dos heteróni-

mos 

1.3.1. Alberto Caeiro 

Escolher 2 poemas. 

1.3.2. Ricardo Reis 

Escolher 3 poemas. 

1.3.3. Álvaro de Campos 

Escolher 3 poemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fingimento artístico: 

- Alberto Caeiro, o poeta “bucólico”; 

- Ricardo Reis, o poeta “clássico”; 

- Álvaro de Campos, o poeta da modernidade. 

Reflexão existencial: 

- Alberto Caeiro: o primado das sensações; 

- Ricardo Reis: a consciência e a encenação da mortalidade; 

- Álvaro de Campos: sujeito, consciência e tempo; nostalgia da infância. 

O imaginário épico (Álvaro de Campos): 

- matéria épica: a exaltação do Moderno; 

- o arrebatamento do canto. 

Linguagem, estilo e estrutura: 

- formas poéticas e formas estróficas, métrica e rima; 

- recursos expressivos: a aliteração, a anáfora, a anástrofe, a apóstrofe, a enumera-

ção, a gradação, a metáfora e a personificação; 

- a onomatopeia. 

12 

1.4. Mensagem 

Escolher 6 poemas. 

O Sebastianismo. 

O imaginário épico: 

- natureza épico-lírica da obra; 

- estrutura da obra; 

- dimensão simbólica do herói; 

- exaltação patriótica. 

Linguagem, estilo e estrutura: 

- estrutura estrófica, métrica e rima; 

- recursos expressivos: a apóstrofe, a enumeração, a gradação, a interrogação retórica 

e a metáfora. 

11 
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2. Contos 

Maria Judite de Carvalho, 

“George” 

 

Ou 

 

Mário de Carvalho, 

“Famílias desavindas” 

 

Ou 

 

 

 

 

Manuel da Fonseca, 

“Sempre é uma compa-

nhia” 

 

As três idades da vida. 

O diálogo entre realidade, memória e imaginação. 

Metamorfoses da figura feminina. 

A complexidade da natureza humana. 

 

História pessoal e história social: as duas famílias. 

Valor simbólico dos marcos históricos referidos. 

A dimensão irónica do conto. 

A importância dos episódios e da peripécia final. 

Linguagem, estilo e estrutura: 

- o conto: unidade de ação; brevidade narrativa; concentração de tempo e espaço; nú-

mero limitado de personagens; 

- a estrutura da obra; 

 

Solidão e convivialidade. Caracterização das personagens. Relação entre elas. Carac-

terização do espaço: físico, psicológico e sociopolítico. Importância das peripécias inicial 

e final. 
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3. Poetas contemporâneos  

Escolher, de três autores, 

2 poemas de cada.  

Miguel Torga  

Jorge de Sena  

Eugénio de Andrade  

Alexandre O’Neill  

António Ramos Rosa  

Herberto Helder  

Ruy Belo  

Manuel Alegre  

Luiza Neto Jorge  

Vasco Graça Moura  

Nuno Júdice  

Ana Luísa Amaral  

Representações do contemporâneo. 

Tradição literária. 

Figurações do poeta. 

Arte poética. 

Linguagem, estilo e estrutura: 

- formas poéticas e formas estróficas; 

- métrica; 

- recursos expressivos. 
8 

4. José Saramago, 

O Ano da Morte de Ri-

cardo Reis  

Ou 

Memorial do Convento 

(Leitura Integral) 

Representações do século XX: o espaço da cidade, o tempo histórico e os acontecimen-

tos políticos. 

Deambulação geográfica e viagem literária. 

Representações do amor. 

Intertextualidade: José Saramago, leitor de Luís de Camões, Cesário Verde e Fernando 

Pessoa. 

Linguagem, estilo e estrutura: 

- a estrutura da obra; 

- o tom oralizante e a pontuação; 

- recursos expressivos: a antítese, a comparação, a enumeração, a ironia e a metáfora; 

- reprodução do discurso no discurso. 

Ou 

 O título e as linhas de ação.  

 Caracterização das personagens. Relação entre elas.  

 O tempo histórico e o tempo da narrativa.  

 Visão crítica.  

 Dimensão simbólica.  

 Linguagem, estilo e estrutura:  

- a estrutura da obra;  

- intertextualidade;  

- pontuação;  

- recursos expressivos: a anáfora, a comparação, a enumeração, a ironia e a metáfora;  

- reprodução do discurso no discurso. 

14 
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GRAMÁTICA TÓPICOS DE CONTEÚDO  

1. Retoma (em revisão) dos conteúdos estudados no 10.º e no 11.º ano. 
2. Linguística textual 
Texto e textualidade: 
a) organização de sequências textuais (narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal); 
b) intertextualidade. 
3. Semântica 
3.1. Valor temporal: 
a) formas de expressão do tempo (localização temporal): flexão verbal, verbos auxiliares, advérbios ou expressões de tempo e orações 

temporais; 
b) relações de ordem cronológica: simultaneidade, anterioridade e posterioridade. 
3.2. Valor aspetual: aspeto gramatical (valor perfetivo, valor imperfetivo, situação genérica, situação habitual e situação iterativa). 
3.3. Valor modal: modalidade epistémica (valor de probabilidade ou de certeza), deôntica (valor de permissão ou de obrigação) e aprecia-

tiva. 

 

Projeto de Leitura: Leitura de 1 livro selecionado da listagem obrigatória do programa, elaboração de uma apreciação crítica e apresentação 
do mesmo. 

 
Professores Emília Craveiro, Paulo Pereira Guedes, Rosa Ferrão, Teresa Silva Soares 
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