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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 11.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 

expor e argumentar em situação de debate e de confronto de perspetivas;  
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- competência da leitura centrada predominantemente em textos de natureza argumentativa (discurso político, artigo de opinião e apreciação 

crítica);  

- 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 XVII e XIX, mas também para desenvolvimento de hábitos de leitura;  

- competência da escrita que inclua obrigatoriamente saber escrever textos de natureza expositiva e argumentativa; 

- 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.  
 

Conteúdos Metas Aulas 
previstas 

(n.º de 
tempos) 

Ponto de Partida 
Exercício de Diagnose 
 

Oralidade 
– Discurso político 

- Exposição sobre um tema 

- Apreciação crítica (de debate, defilme, de peça de teatro, de 

livro,de exposição ou outramanifestação cultural) 

- Texto de opinião 
 

Leitura 
- Discurso político 
- Apreciação crítica (de filme, depeça de teatro, de livro, de 

exposição ou outra manifestaçãocultural) 
- Artigo de opinião 
 
 

Escrita 
- Exposição sobre um tema 
- Apreciação crítica (de filme, depeça de teatro, de livro, de 

exposição ou outra manifestação cultural) 
- Texto de opinião 

 

 

 

 
 
- Interpretar textos orais de diferentes géneros. 
- Registar e tratar a informação. 
- Planificar intervenções orais. 
- Participar oportuna e construtivamente em situações de 

interação oral. 
- Produzir textos orais com correção e pertinência. 
 
- Produzir textos orais de diferentes géneros e com diferentes 

finalidades. 
- Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de 

complexidade. 
- Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao tratamento da 

informação. 
- Ler para apreciar criticamente textos variados. 
 

- Planificar a escrita de textos. 
- Escrever textos de diferentes géneros e finalidades. 
- Redigir textos com coerência e correção linguística. 
- Rever os textos escritos. 

 

 

 

 

 

 
1º Período 

+/ - 
56  
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Educação Literária 
   - Padre António Vieira, “Sermão de Santo António. Pregado na 

cidade de S. Luís do Maranhão, ano de 1654”: capítulos I e V 
(integral); excertos dos restantes capítulos 

 
   - Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa (integral) 

 
 

Gramática 
     Retoma (em revisão) dos conteúdos estudados no 10.º ano. 
     Discurso, pragmática e linguística textual 

     coerência textual 

     coesão textual 

    Dêixis: pessoal, temporal e espacial. 

 

 
- Ler e interpretar textos literários. 
- Apreciar textos literários. 
- Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e 
culturais. 
 
 
- Construir um conhecimento reflexivo sobre a estrutura e o uso 
do português. 
- Reconhecer a forma como se constrói a textualidade. 
- Reconhecer modalidades de reprodução do discurso. 
- Identificar aspetos da dimensão pragmática do discurso. 

 

Oralidade 
  -Exposição sobre um tema 

  - Debate 

  - Apreciação crítica (de debate, de filme, de peça de teatro, de 

livro, de exposição ou outra manifestação cultural) 

Texto de opinião 
 

Leitura 
  - Apreciação crítica (de filme, de peça de teatro, de livro, de 

exposição ou outra manifestação cultural) 

  - Artigo de opinião 
 

Escrita 
  - Exposição sobre um tema 
  - Apreciação crítica (de filme, de peça de teatro, de livro, de 
    exposição ou outra manifestação cultural) 
  - Texto de opinião 

 

 

2º Período 
+/ - 
46 
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Educação Literária 
   - Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição 
    (Introdução, Capítulos I, IV, X, XIX  e Conclusão) 

 

   - Eça de Queirós, Os Maias (integral) 
 

Gramática 
    Retoma (em revisão) dos conteúdos estudados no 10.º ano. 
    Discurso, pragmática e linguística textual coerência textual 

    Reprodução do discurso no discurso 

    Dêixis: pessoal, temporal e espacial. 
 

Oralidade 
  - Discurso político 

  -Exposição sobre um tema 

  - Debate 

  - 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 
 

Leitura 

  - Artigo de divulgação científica 
  - Apreciação crítica (de filme, de peça de teatro, de livro, de 

exposição ou outra manifestação cultural) 
 

  Escrita 
    Exposição sobre um tema 
   Apreciação crítica (de filme, de peça de teatro, de livro, de 
   exposição ou outra manifestação cultural) 
   Texto de opinião 
 

  Educação Literária 
   - Antero de Quental, Sonetos Completos (2 poemas) 
   - Cesário Verde, Cânticos do Realismo (O Livro de Cesário Verde)              
     (leitura integral de “O Sentimento dum Ocidental”) 
 

3º Período 
+/ - 
31 
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Gramática 
Retoma (em revisão) dos conteúdos estudados no 10.º ano. 

   Discurso, pragmática e linguística textual 

   Coerência e coesão textual 

   Dêixis: pessoal, temporal e espacial. 

 


