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 OBJETIVOS GERAIS 

 

1. Compreender textos orais de complexidade crescente e de diferentes géneros, apreciando a sua intenção e a sua eficácia 

comunicativas.  

2. Utilizar uma expressão oral correta, fluente e adequada a diversas situações de comunicação.  

3. Produzir textos orais de acordo com os géneros definidos no Programa.  

4. Ler e interpretar textos escritos de complexidade crescente e de diversos géneros, apreciando criticamente o seu conteúdo 

e desenvolvendo a consciência reflexiva das suas funcionalidades.  

5. Produzir textos de complexidade crescente e de diferentes géneros, com diversas finalidades e em diferentes situações de 

comunicação, demonstrando um domínio adequado da língua e das técnicas de escrita.  

6. Ler, interpretar e apreciar textos literários, portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e géneros literários.  

7. Aprofundar a capacidade de compreensão inferencial.  

8. Desenvolver a consciência linguística e metalinguística, mobilizando-a para melhores desempenhos no uso da língua.  

9. Desenvolver o espírito crítico, no contacto com textos orais e escritos e outras manifestações culturais. 
 



 

 

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 

 

 
Educação Literária 

   - Fernando Pessoa: poesia do ortónimo; Bernardo Soares, Livro 
do Desassossego;  poesia dos heterónimos 

 
 
 
 

 
 
- 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. 
 
- Ler e interpretar textos literários. 
- Apreciar textos literários. 
- Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e 
culturais. 
 

 

 

 

 

 

 
1º Período 

+/ - 
70  



Gramática 
   Retoma (em revisão) dos conteúdos estudados nos 10.º e 11.º  
anos. 
     Discurso, pragmática e linguística textual 

     coerência textual 

     coesão textual 

     Dêixis: pessoal, temporal e espacial. 

     Semântica: valor verbal 

                          valor aspetual 

 

 
 
- 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 

 
Educação Literária 

   - Fernando Pessoa: Mensagem 
   - Contos: Manuel da Fonseca, «Sempre é uma companhia» 
   - Poetas contemporâneos: Miguel Torga, Eugénio de Andrade e 

Manuel Alegre  
 

2º Período 
+/ - 
57 



 
Gramática 
Retoma (em revisão) dos conteúdos estudados nos 10.º e 11.º  
anos. 
Semântica: relações de ordem cronológica 

                  valor modal. 

 
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 
   - José Saramago, Memorial do Convento 

 
Gramática 

   Retoma (em revisão) de conteúdos estudados nos 10.º, 11.º  e  
   12.º anos. 
 

3º Período 
+/ - 
40 

 

Professores: M.ª Cristina Pinho e Vítor Nunes 


