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INTRODUÇÃO 
 
 

Ao longo do ensino secundário, a disciplina de Português permitirá aos alunos não só consolidar as 

aprendizagens realizadas ao longo do ensino básico, mas também aprofundar os conhecimentos para um nível 

elevado de desempenho em domínios específicos como: a compreensão do oral, a expressão oral, a leitura, a 

educação literária, a expressão escrita e o conhecimento explícito sobre a língua. No final deste nível de ensino, no 

domínio da oralidade, os alunos deverão estar aptos a compreender textos orais de elevada complexidade, 

interpretando a intenção comunicativa subjacente e avaliando a sua eficácia comunicativa, a utilizar uma expressão 

oral correta, fluente e adequada a diversas situações de comunicação e a produzir textos orais de géneros 

específicos. No domínio da leitura, pretende-se que os alunos tenham adquirido desenvoltura nos processos de 

leitura e de interpretação de textos escritos de diversos géneros de complexidade considerável, apreciando 

criticamente o seu conteúdo e desenvolvendo a consciência reflexiva das suas funcionalidades. No domínio da 

educação literária, pretende-se capacitar os alunos para a leitura, a compreensão e a fruição de textos literários 

portugueses e estrangeiros, de diferentes géneros. Neste âmbito, é ainda fundamental que os alunos tenham atingido 

a capacidade de apreciar criticamente a dimensão estética dos textos literários e o modo como manifestam 

experiências e valores. Estas aprendizagens repercutir-se-ão no desenvolvimento do projeto de leitura que deve ter 

por referência as obras indicadas no Plano Nacional de Leitura. No domínio da escrita, é esperado que, no final do 

ensino secundário, os alunos tenham atingido níveis elevados de domínio de processos, estratégias, capacidades e 

conhecimentos para a escrita de textos de diversos géneros com vista a uma diversidade de objetivos comunicativos. 

No domínio gramatical, no final deste nível de ensino, os alunos deverão revelar um conhecimento metalinguístico 

seguro dos aspetos de estrutura e de funcionamento da língua considerados essenciais ao longo da escolaridade 

obrigatória. 

 

Em concreto, no 10.º ano de escolaridade, a aula de Português estará orientada para o desenvolvimento da: 

 

- competência da oralidade (compreensão e expressão) com base em textos/discursos de géneros adequados a 

propósitos comunicativos como informar com base numa perspetiva crítica em relação ao mundo atual, explicar e 

argumentar em situações de debate e de confronto de perspetivas; 

 

- competência da leitura centrada predominantemente em textos próprios do relato (relato de viagem), da 

transmissão de conhecimento (exposição) e da crítica (apreciação crítica e cartoon). 

 

- educação literária não só para conhecimento, leitura e apreciação estética de obras portuguesas que constituíram 

um marco do pensamento e da literatura portugueses entre os séculos XII e XVI, mas também para 

desenvolvimento de 

hábitos de leitura; 

 

- competência da escrita que inclua obrigatoriamente saber escrever sínteses, exposições sobre um tema e 

apreciações críticas; 

 

- competência gramatical por meio de um conhecimento explícito sistematizado sobre aspetos essenciais dos 

diversos planos (fonológico, morfológico, das classes de palavras, sintático, semântico e textual-discursivo) da 

língua. 
 

 

 

 

 



 

 
Tópicos de conteúdo 

Aulas 
previstas 

(n.º de 
tempos) 

Ponto de Partida 
 

Oralidade 

– Anúncio publicitário. 

– Documentário. 
– Reportagem. 

– Apreciação crítica. 

– Apresentação oral. 
 

Leitura 

– Apreciação crítica. 
– Textos informativos. 
 

Escrita 
– Apreciação crítica. 
– Exposição sobre um tema. 
 

Educação Literária 
- Poesia Trovadoresca 
- Cantiga de amigo (4 poemas) 
- Cantiga de amor (2 poemas) 
- Cantiga de escárnio e maldizer (2 cantigas) 
- Fernão Lopes, Crónica de D. João I (excertos da 1.ª parte: capítulo 11 e capítulo 115 ou 

148) 
   
 

Gramática 
O português: génese, variação e mudança. 

- As principais etapas da formação e evolução do português. 
- Fonética e fonologia: processos fonológicos de inserção, supressão e alteração. 
Sintaxe 

- Funções sintáticas: predicativo do complemento direto e complemento do nome. 

Lexicologia  

- Processos irregulares de formação de palavras 

 

Atividades 
de Diagnose 
 

 

 

 

 

 

 

 
1º Período 

+/ - 
56  

Oralidade 

- Apreciação crítica. 

- Síntese 

- Apresentação oral. 

- Exposição. 

Leitura 

–Textos informativos. 
–Artigo de divulgação científica. 

 
Escrita 
–Apreciação crítica. 
–Síntese. 
–Exposição sobre um tema. 

 

2º Período 
+/ - 
46 



 

Educação Literária 
 - Gil Vicente, Farsa de Inês Pereira (texto integral) 
 - Luís de Camões, Rimas  
- redondilhas (4 poemas) 
- sonetos (8 poemas) 
 

Gramática 
O português: génese, variação e mudança. 
- As principais etapas da formação e evolução do português. 
- Etimologia. 

Sintaxe 

- Funções sintáticas: complemento do adjetivo. 

Lexicologia 

- Campo lexical e campo semântico. 
 

Oralidade 

- Apreciação crítica. 

- Síntese  

- Documentário 

- Apresentação oral. 

- Exposição. 
 

Leitura 

-Textos informativos. 
-Artigo de divulgação científica. 

- Relato de viagem 
 

Escrita 
–Apreciação crítica. 
– Síntese. 
– Exposição sobre um tema. 

 

Educação Literária 
 

- Luís de Camões, Os Lusíadas 
- Os Lusíadas (reflexões do Poeta – três de entre as seguintes: canto I, ests. 105 e 106; canto 
V, ests. 92 a 100; canto VII, ests. 78 a 87; canto VIII, ests. 96 a 99; canto IX, ests. 88 a 95; 
canto X, ests. 145 a 156) 

 

Gramática 
 

O português: génese, variação e mudança 

– principais etapas da formação e da evolução do português. 

Geografia do português no mundo 

– Português europeu e Português não europeu; 

– Crioulos de base lexical portuguesa. 

Lexicologia 

– arcaísmos e neologismos. 

3º Período 
+/ - 
31 

 
Docentes: M.ª Cristina Pinho e M.ª Fátima Dias 

               


