
 

    
 

Aulas Previstas:aproximadamente 160 aulas                                                                             UNIDADES PROGRAMÁTICAS                                                                                                       

  

9 
SETEMBRO Poesia de Fernando Pessoa : contextualização – caracterização estética e influências. 

Pessoa ortónimo: o fingimento artístico, a dor de pensar, a nostalgia da infância, marcas estilísticas. 

Técnicas e modelos de escrita: o texto expositivo-argumentativo. 

Imagem: descrição, funções e caracterização estética. 

Oralidade: compreensão e expressão. 
 

 
 

24 
 

OUTUBRO 
Pessoa ortónimo (conclusão). 

Heterónimo Alberto Caeiro: a poesia das sensações, a poesia da natureza, marcas estilísticas. 

Heterónimo Ricardo Reis: o neopaganismo, o Epicurismo e o Estoicismo, marcas estilísticas. 

Gramática: semântica lexical – polissemia, valores conotativos, recursos estilísticos.           

Técnicas e modelos de escrita: o comentário de texto.   

Oralidade: compreensão e expressão.                                               
 
 

 

20 
 

NOVEMBRO 
Heterónimo Ricardo Reis (conclusão). 

Heterónimo Álvaro de Campos: a vanguarda e o sensacionismo, a abulia e o tédio, marcas estilísticas. 

Técnicas e modelos de escrita: o texto expositivo-argumentativo. 

Gramática: intencionalidade comunicativa, modalidades, verbos modais, texto (continuidade, progressão, coesão), tipologias textuais. 

Oralidade: compreensão e expressão. 
 15 DEZEMBRO Heterónimo: Álvaro de Campos (conclusão).  

Técnicas e modelos de escrita: o texto expositivo-argumentativo. 

Gramática: consolidação de conteúdos do 10º e 11º anos.  

Revisão dos conteúdos literários. 

O Texto épico - Os Lusíadas: contextualização, estrutura, características genológicas. 

Oralidade: compreensão e expressão. 
 

 
 

 

20 

 

JANEIRO 
Os Lusíadas: análise de episódios, visão global (conclusão), mitificação do herói, reflexões do poeta – críticas e conselhos aos Portugueses. 

Técnicas e modelos de escrita: o texto expositivo-argumentativo. 

Gramática: funções sintáticas; orações coordenadas e subordinadas (consolidação); orações subordinadas completivas e subordinadas relativas restritivas 

e explicativas, consolidação de outros conteúdos do 10.º e 11.º anos. 

Oralidade: compreensão e expressão 
  

17 
 

FEVEREIRO 

 Texto épico-lírico -Mensagem, de Fernando Pessoa: estrutura e valores simbólicos, o sebastianismo e o mito do Quinto Império, relação intertextual com 

Os Lusíadas. 

Técnicas e modelos de escrita: o texto expositivo-argumentativo. 

Gramática: referência deíctica e referência anafórica; coerência e coesão. 

Oralidade: compreensão e expressão. 
 

 
 

15 
 Texto dramático: Felizmente Há Luar!, de Sttau Monteiro: modo dramático, paralelismo entre o passado representado e as condições históricas dos anos 



 

 
MARÇO 60 – denúncia da violência e da opressão, valores da liberdade e do patriotismo, aspetos simbólicos.  

Técnicas e modelos de escrita: o texto expositivo-argumentativo. 

Oralidade: compreensão e expressão. 

 Texto narrativo - Memorial do Convento, de José Saramago: contextualização. 
  

20 

 

 

ABRIL 
Memorial do Convento, de José Saramago: categorias do texto narrativo, estrutura, dimensão simbólica e histórica, visão crítica, linguagem e estilo. 

Gramática: atos ilocutórios e consolidação de conteúdos do 10º e 11º anos. 

Técnicas e modelos de escrita: o texto expositivo-argumentativo. 

Oralidade: compreensão e expressão. 
  

20 
MAIO Funcionamento da Língua: adequação discursiva; o oral e o escrito; registo formal e informal. (Consolidação de conteúdos do 10º e 11º anos). 

Conclusão do estudo de Memorial do Convento. Leitura orientada de excertos. 

Técnicas e modelos de escrita: o texto expositivo-argumentativo. 

Gramática: modos de relato do discurso; tempos e modos verbais (utilização; valor). 

Tipologias textuais – curriculum vitae, carta formal. 

Oralidade: compreensão e expressão. 

Revisão de conteúdos literários e gramaticais; preparação para o exame nacional. 
  

5 
JUNHO Revisão de conteúdos literários e gramaticais; preparação para o exame nacional. 
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