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1º Período

de 16 setembro a 16 de dezembro

Unidade – Unidade “Luís de Camões, Os Lusíadas –

Reflexões do poeta” (10º ano)

Unidade 1 - Padre António Vieira, «Sermão de Santo António»

Unidade 2  - Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa

60

2º Período

De 3 janeiro a 31 de março

Unidade 3  - Camilo Castelo Branco, Amor de perdição

Unidade 4 – Eça de Queirós, Os Maias
63

3º Período

de 17 abril a 7 de junho

Unidade 5 - Antero de Quental, Sonetos completos

Unidade 6 - Cesário Verde, «O sentimento dum ocidental»
36
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Aprendizagens Essenciais

Ações Estratégicas Avaliação

Domínios/
Conhecimentos

Capacidades
/Atitudes

Conteúdos
Descritores do

Perfil de
Competências

ORALIDADE

(COMPREENSÃO ORAL –
CO)

– Interpretar textos orais

dos géneros exposição

sobre um tema,

discurso político e

debate, evidenciando

perspetiva crítica e

criativa.

– Avaliar os argumentos

de intervenções orais

(exposições orais,

discursos políticos e

debates).

(EXPRESSÃO ORAL – EO)

– Fazer exposições orais

para apresentação de

temas, de opiniões e

de apreciações críticas

Unidade 0

EDUCAÇÃO LITERÁRIA

• Narrativa – «Nos braços da felicidade», de João Tordo

Leitura

• Crónica – «Semântica do “Emoji”», de Ricardo A. Pereira

ORALIDADE – CO

• Áudio/Vídeo «Mais ou menos isto», de Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes e

Agir, canção interpretada por Rita Rocha

• Animação «Projeto digital de Leitura»

ESCRITA

• Texto de opinião a partir do cartoon «Sonho de liberdade», de Sahar Ajami

GRAMÁTICA

• Atos ilocutórios

• Orações subordinadas

• Modalidade e valor modal

Unidade 1 – Padre António Vieira, «Sermão de Santo

António»

ORALIDADE – CO

• Conheces António Vieira… ou queres que te faça um desenho

• Excerto do filme Os dois papas, de Fernando Meirelles

• Áudio «A Lenda do Sermão de Santo António aos Peixes», do programa de

rádio Histórias Assim Mesmo (Antena 1), da autoria de Mafalda Lopes da Costa

• Vídeo da campanha «Eu jogo pelos direitos humanos», da Amnistia

Internacional

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)

Comunicador
(A, B, D, E, H)

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

Criativo
(A, C, D, J)

ORALIDADE
Promover estratégias que envolvam:

- compreensão de textos em diferentes
suportes audiovisuais para observação de
regularidades associadas a géneros
textuais; identificação de informação
explícita e dedução de informação
implícita a partir de pistas textuais;
seleção e registo de informação relevante
para um determinado objetivo;  avaliação
de discursos tendo em conta a
adequação à situação de comunicação;

- produção de discursos preparados para
apresentação a público restrito (à turma
ou a colegas de outras turmas) com
diferentes finalidades:  fazer apreciações
críticas de livros, de filmes, de discursos
para, por exemplo, recomendar um livro
aos colegas; expor trabalhos relacionados
com temas disciplinares e
interdisciplinares, realizados
individualmente ou em grupo; utilizar o
resumo, o relato, o reconto em
apresentações orais sobre livros, filmes,
músicas, por exemplo;

Modalidades
de avaliação
• Formativa.
• Sumativa.

Instrumentos
de avaliação
• Observação

direta (grelhas
variadas).

• Fichas de
avaliação.

• Trabalho escrito.
• Oralidade

(compreensão
e produção
oral).

• Leitura,
Educação
Literária,
Gramática
e Escrita
(produção
escrita).

•Participação/Emp
enho.

• Responsabilidad
e
(pontualidade/T
PC/ material).
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(de debate, de filme,

de peça de teatro, de

livro, de exposição ou

outra manifestação

cultural).

– Preparar

adequadamente as

apresentações orais

através de uma

planificação cuidada.

Utilizar recursos

verbais e não-verbais

adequados à eficácia

das apresentações

orais a realizar.

– Avaliar,

individualmente e/ou

em grupo, os discursos

orais produzidos por si

próprio, através da

discussão de diversos

pontos de vista.

LEITURA (L)

– Ler em suportes

variados textos de

diferentes graus de

complexidade

argumentativa dos

géneros seguintes:

discurso político,

• Trailer do filme Noé, de Darren Anorofsky

• Crónica radiofónica Sinais, de Fernando Alves, intitulada «Os índios

chamavam-lhe Pai Grande»

• Discurso político – excerto do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, proferido

no dia 10 de junho de 2021, no Funchal

ORALIDADE – EO

• Excerto do filme Os dois papas, de Fernando Meirelles

• Vídeo da campanha «Eu jogo pelos direitos humanos», da Amnistia

Internacional

• Trailer do filme Noé, de Darren Anorofsky

– Texto de opinião «As consequências das ações humanas para a harmonia e a

sustentabilidade do planeta»

• «Estranho sentimento, inveja», do Cardeal D. José Tolentino de Mendonça:

Exposição – A alegoria das «naus» e a atualidade do texto de Vieira.

• Tira de Toda a Mafalda, de Quino: Texto de opinião – As várias formas de

«abuso de autoridade» a que assistimos hoje em dia no mundo.

Mensagens de hoje

Desigualdades sociais

LEITURA

Mensagens cruzadas

• Texto «Aprender com o passado», de Pedro A. Neto, e ilustração «Haveis de

saber, irmão peixes, que o sal…», de Hugo van der Ding.

Contexto histórico-literário do Padre António Vieira

• Cronologia

• Textos informativos

«Quais foram as principais obras escritas por António Vieira?»

«Como era a época de Vieira?»

«Que circunstâncias marcaram a época de Vieira?»

«Quais as principais características da literatura barroca?»

«Como eram as obras de arte do período barroco?»

«Por que motivo teve Vieira de defender os índios do Brasil?»

«Por que consideramos Vieira um observador crítico da sua época?»

Conhecedor/
sabedor /culto/
informado
(A, B, G, I, J)

Questionador
(A, F, G, I, J)

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)

Leitor
(A, B, C, D, F, H, I

Criativo
(A, C, D, J)

- compreensão e expressão oral
baseadas em textos de diferentes
géneros sobre temas interdisciplinares.

LEITURA
Promover estratégias que envolvam:

- manipulação de unidades de sentido
através de atividades que impliquem
sublinhar, parafrasear, resumir
segmentos de texto relevantes para a
construção do sentido;  estabelecer
relações entre as diversas unidades de
sentido;

• Comportamento
.

• Auto e

heteroavaliação.

Em função dos

critérios/

subcritérios

de avaliação

definidos em

sede de

departamento

e de Conselho

Pedagógico
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apreciação crítica e

artigo de opinião.

– Realizar leitura crítica e

autónoma.

– Analisar a organização

interna e externa do

texto.

– Clarificar tema(s),

subtemas, ideias

principais, pontos de

vista.

– Analisar os recursos

utilizados para a

construção do sentido

do texto.

– Interpretar o texto,

com especificação do

sentido global e da

intencionalidade

comunicativa.

– Utilizar

criteriosamente

procedimentos

adequados ao registo

e tratamento da

informação.

– Exprimir, com

fundamentação,

pontos de vista

suscitados por leituras

diversas.

• Discurso político

– Excerto do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 10 de junho de 2021,

no Funchal

• Imagem

– Três das sardinhas vencedoras da edição do Concurso Sardinhas – Festas de

Lisboa

–  Bordalo II, Plastic Whale, ONO'U Tahiti Festival in Pape'ete, Tahiti, French

Polynesia, 2019

• Banda desenhada

– Tira de Toda a Mafalda, de Quino

Ficha informativa

− n.º 5: Discurso político

EDUCAÇÃO LITERÁRIA/LEITURA

Padre António Vieira, «Sermão de Santo António»

«Visão global e estrutura argumentativa do Sermão»

«Sermão»

“Exórdio – Capítulo I»

«Louvores aos peixes em geral – Capítulo II»

«Louvores aos peixes em particular – Capítulo III»

«Repreensões em geral aos peixes – Capítulo IV»

«Repreensões em particular aos peixes – Capítulo V»

«Peroração – Capítulo VI»

Fichas informativas

− n.º 1: Crítica social e alegoria no «Sermão de Santo António [aos

Peixes]»

− n.º 2: Objetivos da eloquência (docere, delectare e movere)

− n.º 3: Linguagem e estilo do «Sermão de Santo António»

− n.º 4: Intenção persuasiva e exemplaridade

Mensagens em interação

− «Sermão de Santo António»: os Roncadores

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)

Comunicador
(A, B, D, E, H)

Sistematizador/
Organizador
(A, B, C, I, J)

Respeitador da
diferença/ do
outro
(A, B, E, F, H)

Participativo/
colaborador
(B, C, D, E, F)

Criativo
(A, C, D, J)

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)

- realização de diferentes modos de ler e
diferentes tipos de leitura;

- compreensão e interpretação de textos
através de atividades que impliquem
mobilizar experiências e saberes como
ativação de conhecimento prévio; colocar
questões a partir de elementos
paratextuais e textuais (verbais e não
verbais); sugerir hipóteses a partir de
deduções extraídas da informação
textual; inferir informação a partir do
texto; avaliar o texto (conteúdo e forma)
tendo em conta a intencionalidade do
autor e a situação de comunicação;
estabelecer ligações entre o tema
desenvolvido no texto e a realidade
vivida pelo aluno; expandir e aprofundar
conhecimentos adquiridos no processo
de compreensão do texto;

- elaboração de pequenos projetos de
estudo e de pesquisa, sobre temas
disciplinares e interdisciplinares, que
incluam, entre outros aspetos, o recurso
a mapas de ideias, esquemas, listas de
palavras;

- aquisição de saberes relacionados com
a organização do texto própria do género
a que pertence;

- compreensão escrita em
interdisciplinaridade com outras
disciplinas, designadamente no que diz

4



ESCRITA (E)

–  Escrever textos de
opinião, apreciações críticas
e exposições sobre um
tema.

–  Planificar os textos a
escrever, após pesquisa e
seleção de informação
relevante.

–  Redigir com
desenvoltura, consistência,
adequação e correção os
textos planificados.

–  Utilizar os mecanismos de
revisão, de avaliação e de
correção para aperfeiçoar o
texto escrito antes da
apresentação da versão
final.

–  Respeitar princípios do
trabalho intelectual como
referenciação bibliográfica
de acordo com normas
específicas.

− Poesia trovadoresca: cantiga de escárnio

Síntese da Unidade

Padre António Vieira, «Sermão de Santo António»

ESCRITA

•Exposição – “As duas críticas centrais do orador aos homens no capítulo IV do

“Sermão de Santo António»”

•Bordalo II, Plastic Whale, ONO'U Tahiti Festival

in Pape'ete, Tahiti, French Polynesia, 2019

• Texto de opinião «O papel da arte na sociedade atual»

GRAMÁTICA

•Etimologia – étimo e valor semântico das palavras

•Morfologia – processos de formação de palavras

•Fonética e fonologia – processos fonológicos

•Sintaxe

– frase complexa

– funções sintáticas

•Discurso, retórica, pragmática e linguística textual

– atos de fala (atos ilocutórios)

Unidade 2 –  Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa

ORALIDADE – CO

•Conheces Almeida Garrett… ou queres que te faça um desenho

•Curta-metragem Fears, de Nata Metlukh

•A canção «Frágil», de Aurea

•A canção «Leva-me a casa», interpretada por Carolina Deslandes e Jimmy P.

• Trailer do filme A paixão de Van Gogh, de Dorota Kobiela e Hugh Welchman

• Trailer do filme Rebecca – A mulher inesquecível, de Ben Wheatly

• Curta-metragem Destino, de Walt Disney e Salvador Dalí

• Debate Scroll – «Racismo e preconceito», RTP2

• Trailer do filme Listen, de Ana Rocha de Sousa

• Vídeo «Voo pela liberdade», da Amnistia Internacional

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

Criativo
(A, C, D, J)

Responsável/
autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)

Comunicador
(A, B, D, E, H)

Leitor
(A, B, C, D, F, H, I

respeito ao trabalho sobre diferentes
géneros textuais.

ESCRITA
Promover estratégias que envolvam:

− aquisição de conhecimento

relacionado com as propriedades de um
texto (progressão temática, coerência e
coesão) e com os diferentes modos de de
organizar um texto, tendo em conta a
finalidade, o destinatário e a situação de
produção;

−manipulação de textos fazendo variar

a extensão de frases ou segmentos
textuais, modificando o ponto de vista,
por exemplo;

− planificação, textualização, revisão,

aperfeiçoamento e correção, edição e
apresentação do texto final para
divulgação;

− apreciação de textos produzidos pelo

próprio aluno ou por colegas justificando
o juízo de valor sustentado;

− expressão escrita sobre temas

interdisciplinares.
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA (EL)

– Interpretar obras

literárias

portuguesas de

diferentes autores e

géneros, produzidas

entre os séculos XVII

e XIX.

– Contextualizar textos

literários portugueses

dos séculos XVII ao XIX

de vários géneros em

função de grandes

marcos históricos e

culturais.

– Reconhecer valores

culturais, éticos e

estéticos manifestados

nos textos.

– Analisar o valor de

recursos expressivos

para a construção do

sentido do texto,

designadamente:

adjetivação, gradação,

metonímia, sinestesia.

– Comparar textos de

diferentes épocas em

função dos temas,

ideias, valores e

marcos históricos e

culturais.

ORALIDADE – EO

• Curta-metragem Fears, de Nata Metlukh: Texto de opinião − «Será que o

medo é apenas um sentimento que perturba a nossa existência ou é nosso

aliado?»

• A canção «Leva-me a casa», interpretada por Carolina Deslandes e Jimmy P.

• Trailer do filme A paixão de Van Gogh: Texto de opinião − «Os grandes

artistas não são almas pacíficas»

• Curta-metragem Destino – Apreciação crítica

Mensagens de hoje

• Vídeo «Voo pela liberdade», da Amnistia Internacional

– Apresentação oral

LEITURA

Mensagens cruzadas

• Texto «D. Madalena de Vilhena em Quem és tu?», de Suzana Borges, e

ilustração «Interessante…», de Hugo van der Ding.

Contexto histórico-literário de Almeida Garrett

• Cronologia

• Textos informativos

«Como se caracteriza a literatura do Romantismo?»

«Como se manifestou o Romantismo na literatura portuguesa?»

«Que papel teve Garrett no teatro romântico?»

«Qual é o contexto histórico da ação de Frei Luís de Sousa?»

«O tempo de Frei Luís de Sousa e a época de Garrett»

«Como recriou Garrett a História na ação de Frei Luís de Sousa?»

Apreciação crítica - «Listen: uma família portuguesa despedaçada em Inglaterra»,

de Eurico de Barros

Imagens

– «No future», de Banksy

Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)

Indagador/
investigador
(C, D, F, H, I)

Sistematizador/
organizador
(A, B, C, I, J)

EDUCAÇÃO LITERÁRIA
Promover estratégias que envolvam:

- consolidação de conhecimento e
saberes relacionados com a leitura de
textos de diferentes géneros e modos
literários;

- compreensão dos textos literários com
base num percurso de leitura que
implique imaginar desenvolvimentos
narrativos a partir de elementos do
paratexto e da mobilização de
experiências e vivências; fazer
antecipações do desenvolvimento do
tema, do enredo, das circunstâncias,
entre outros aspetos; mobilizar
conhecimentos sobre a língua e sobre o
mundo para interpretar expressões e
segmentos textuais; analisar o modo
como o(s) tema(s), as experiências e os
valores são representados pelo(s)
autor(es) do texto; justificar, de modo
fundamentado, as interpretações;

- valorização da leitura e consolidação do
hábito de ler através de atividades que
impliquem, entre outras possibilidades,
apresentar e defender perante o
professor e a turma um projeto de leitura
(indicando, por exemplo, os seus
objetivos pessoais como leitor para um
determinado intervalo de tempo);
selecionar os livros a ler em função do
seu projeto de leitura; desenvolver e
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– Debater, de forma

fundamentada e

sustentada, oralmente

ou por escrito, pontos

de vista

fundamentados,

suscitados pela leitura

de textos e autores

diferentes.

– Mobilizar para a

interpretação textual

os conhecimentos

adquiridos sobre os

elementos

constitutivos do texto

poético, do texto

dramático e do texto

narrativo.

– Desenvolver um

projeto de leitura que

revele pensamento

crítico e criativo, a

apresentar

publicamente em

suportes variados.

Gramática (G)

–  Sistematizar o

conhecimento dos

diferentes constituintes

da frase (grupo verbal,

grupo nominal, grupo

adjetival, grupo

– «Separação», de Edward Munch

– «Ele não fala», de René Magritte

Cartoon

– «Amor», de Allan Macdonald

Ficha informativa

− n.º 8: Debate

EDUCAÇÃO LITERÁRIA/LEITURA

Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa

«Frei Luís de Sousa: drama e tragédia – Memória ao conservatório real, de

Almeida Garrett»

«Frei Luís de Sousa – Estrutura externa e

estrutura interna»

«Drama romântico»

Frei Luís de Sousa, I Ato, cenas I-XII

Frei Luís de Sousa, II Ato, cenas I -XV

Frei Luís de Sousa, III Ato, cenas I-XII

Fichas informativas

− n.º 1: A linguagem e o estilo em Frei Luís de Sousa

− n.º 2: A dimensão patriótica e a sua expressão simbólica em Frei Luís

de Sousa (I)

− n.º 3: O Sebastianismo: história e ficção

− n.º 5: A dimensão patriótica a sua expressão simbólica em Frei Luís de

Sousa (II)

− n.º 6: A dimensão trágica de Frei Luís de Sousa

− n.º 7: Recorte das personagens principais

− n.º 9: Características românticas em Frei Luís de Sousa

Mensagens em interação

gerir o percurso de leitor realizado, que
inclua auto e heteroavaliação tendo em
conta o grau de consecução dos objetivos
definidos inicialmente; apresentar em
público (por exemplo, à turma, a outras
turmas, à escola, à comunidade) o
percurso pessoal de leitor, que pode
incluir dramatização, recitação, leitura
expressiva, reconto de histórias,
recriação, expressão de reações
subjetivas de leitor, persuasão de colegas
para a leitura de livros;

- exploração de temas interdisciplinares
suscitados pelas obras literárias em
estudo.

GRAMÁTICA
Promover estratégias que envolvam:

– análise de construções frásicas e
textuais em que seja possível questionar,
exercitar, modificar, fazer variar e registar
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preposicional, grupo

adverbial) e das

funções sintáticas

internas à frase.

–  Explicitar o

conhecimento

gramatical relacionado

com a articulação entre

constituintes e entre

frases.

–  Reconhecer os

valores semânticos de

palavras considerando

o respetivo étimo.

–  Analisar processos de

coesão e de

progressão do texto

como a anáfora.

–  Utilizar

intencionalmente os

processos de coesão

textual (gramatical e

lexical).

–  Utilizar

intencionalmente

modalidades de

reprodução do

discurso (incluindo

discurso indireto

livre).

–  Conhecer a referência

deítica (deíticos e

respetivos

referentes).

− Frei Luís de Sousa – ato I, cenas XI e XII

− Crónica de D. João I, de Fernão Lopes – cap. 148

Síntese da Unidade

Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa

ESCRITA

•A canção «Frágil», de Aurea – Apreciação crítica

•«Separação», de Edward Munch – Apreciação crítica

•Exposição sobre um tema – «A evolução do estado de espírito de D. Madalena ao

longo da ação de Frei Luís de Sousa»

•«No future», de Banksy – Texto de opinião

GRAMÁTICA

Ficha informativa

− n.º 4: Referenciação deítica

•Classes de palavras

•Semântica – Modalidade e valor modal

•Sintaxe

– funções sintáticas

– frase complexa

•Discurso, retórica, pragmática e linguística textual

– atos de fala (atos ilocutórios)

– referenciação deítica

•Lexicologia e morfologia – processos de formação de palavras

Unidade 3 – Camilo Castelo Branco, Amor de perdição

ORALIDADE – CO

• Conheces Camilo Castelo Branco… ou queres que te faça um desenho

• Trailer do filme A última carta de amor, de Augustine Frizzell

• Trailer do filme Mulherzinhas, de Greta Gerwig

• Trailer do filme West Side Story, de Steven Spielberg, 2021

• Crónica radiofónica – Mixórdia de Temáticas, «Necessidade de São Valentónio»

alterações;  explicitar procedimentos;
sistematizar regras;

– consolidação do conhecimento de
processos de formação de palavras
distinguindo o regular do irregular;

– análise gramatical de orações e frases
que torne possível sistematizar o
conhecimento articulado sobre
constituintes da frase e respetivas
funções sintáticas; explicitar funções
sintáticas internas à frase, na frase
simples e na frase complexa; classificar
orações;

– explicitação de valores aspetuais
expressos pelo sistema verbal nos textos
orais e escritos;

– distinção entre situações estativas e
eventos;

– exercitação e análise, no modo oral e
escrito, de processos discursivos e
textuais que tornem possível  explicitar
meios para dar coesão e coerência a um
texto; explicitar modos de reprodução do
discurso;
explicitar diferentes formas de expressão
do aspeto;

– reconhecimento e exercitação na
leitura e na escrita do discurso direto,
indireto e indireto livre.
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ORALIDADE – EO

• Cartoon Não há aquário para peixe, de Ramses Morales Izquierdo – opinião

• Cartoon Amor é liberdade, de Moro. – Apreciação crítica

Mensagens de hoje

• Vídeo «Sou como sou», de Ana Bacalhau– Exposição oral

LEITURA

Mensagens cruzadas

• Texto «Camilo Castelo Branco não tinha Instagram», de Pedro Abrunhosa, e

ilustração «CNTV», de Hugo van der Ding.

Contexto histórico-literário de Camilo Castelo Branco

• Cronologia

• Textos informativos

«Como se caracteriza  o estilo de Camilo?»

«Por que razão teve Amor de perdição tanto êxito entre os leitores?»

•Banda desenhada – Tira de A vida é um TPC, de Jerry Scott e Jim Borgman, Zits

• Cartoon – Não há aquário para peixe, de Ramses Morales Izquierdo

• Crónica – «O primeiro amor», de Madalena Sá Fernandes

EDUCAÇÃO LITERÁRIA/LEITURA

Camilo Castelo Branco, Amor de perdição

«Estrutura interna e estrutura interna»

«Novela»

• Sugestão biográfica

Prefácio da segunda edição (1863)

«Amou, perdeu-se e morreu amando» (Introdução)

•A obra como crónica de mudança social │ O amor-paixão –

«A família de Simão Botelho» (Capítulo I)

«A determinação de Teresa» (Capítulo IV

«A repressão de Teresa» (Capítulo X)

•O amor-paixão e a construção do herói romântico

«A trágica decisão» (Capítulo X)

«Eu não fujo» (Capítulo X)
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«Conclusão» (Conclusão)

Fichas informativas

− n.º 1: Sugestão biográfica (Simão e narrador)

− n.º 2: A obra como crónica de mudança social

− n.º 4: A construção do herói romântico

− n.º 5: Linguagem, estilo e estrutura

− n.º 6: O amor-paixão │ Relações entre as personagens

Mensagens em interação

− Amor de perdição – capítulo XIX

− Viagens na minha terra – capítulo XLIV

Síntese da Unidade

Camilo Castelo Branco, Amor de perdição, Memórias duma família

ESCRITA

•Tira de banda desenhada A vida é um TPC, de Jerry Scott e Jim Borgman, Zits: Texto

de opinião – «A importância do diálogo intergeracional»

•Texto expositivo - «Explica de que modo três aspetos da sociedade do tempo da

ação de Amor de Perdição se encontram em processo de mudança»

Mensagens de hoje

•Vídeo «Sou como sou», de Ana Bacalhau– Exposição

GRAMÁTICA

Ficha informativa

− n.º 3: Textualidade

•Classes de palavras

•Sintaxe

– funções sintáticas

– frase complexa

•Semântica – Modalidade e valor modal

•Lexicologia e morfologia – processos de formação de palavras
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•Discurso, retórica, pragmática e linguística textual

– referenciação deítica

– coerência textual

– coesão textual

Unidade 4 – Eça de Queirós, Os Maias
ORALIDADE – CO

• Conheces Eça de Queirós… ou queres que te faça um desenho

• Vídeo Na rodagem d’Os Maias. Um filme que não é para pipocas

• Canção «Onde vais», de Bárbara Bandeira e Carminho

• Excerto do filme Anna Karenina, de Joe Wright

• Canção «O erro mais bonito», de Ana Bacalhau com Diogo Piçarra

• Podcast «Tubo de ensaio», de Bruno Nogueira

• Vídeo «Porque é que as tragédias nos fascinam», de David E. Rivas

• Canção «Bom destino», de Márcia

• Excerto do filme Os Maias: Cenas da vida romântica, de João Botelho

• Podcast «Reset», de Mariana Cabral, com Ricardo Araújo Pereira

• Entrevista imaginária a João da Ega, Leonardo Ralha.

ORALIDADE – EO

• Vídeo Na rodagem d’Os Maias. Um filme que não é para pipocas

• Canção «Onde vais», de Bárbara Bandeira e Carminho

• Vídeo - excerto do filme Anna Karenina, de Joe Wright

• Canção «O erro mais bonito», de Ana Bacalhau com Diogo Piçarra

• Podcast «Tubo de ensaio», de Bruno Nogueira

• Vídeo «Porque é que as tragédias nos fascinam», de David E. Rivas

• Canção «Bom destino», de Márcia: Texto de opinião

Mensagens de hoje

Curta-metragem O Sr. Indiferente, de Aryasb Feiz: Exposição oral – um projeto

europeu (ou mundial) que promova o voluntariado entre os jovens

LEITURA

Mensagens cruzadas
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• Texto «O gato das notas», de Joana Marques, e ilustração «Aqui há gato», de

Hugo van der Ding.

Contexto histórico-literário de Eça de Queirós

• Cronologia

• Textos informativos

«Qual foi a importância da Geração de 70?»

«O que representaram as Conferências Democráticas de Casino Lisbonense?»

«O que caracteriza a literatura realista e a naturalista?»

• Imagem

– Ensaio de figura ao ar livre: mulher com sombrinha virada para a esquerda,

Claude Monet

– O beijo, de Gustav Klimt

– Um serão (pormenor), de Jean Béraud

• Texto de opinião

«Carta ao aluno que não lê Os Maias», de Afonso Reis Cabral

EDUCAÇÃO LITERÁRIA/LEITURA

Eça de Queirós, Os Maias

«Os Maias – Visão global da obra»

«O título e o subtítulo»

«O romance: pluralidade de ações»

A família em três gerações (Capítulos I, II, IV, XIV, XVII)

• Representações do sentimento e da paixão: diversificação da intriga

amorosa

«Os amores de Pedro da Maia» (Cap. I e II)

«Os amores de Carlos da Maia – o deslumbramento (Cap. VI e VII)

«Os amores de Carlos da Maia – a paixão» (Cap. XII)

«Os amores de Carlos da Maia – a felicidade» (Cap. XII e XIII)

«Os amores de Carlos da Maia – o reconhecimento» (Cap. XVI e XVII)

«Os amores de Carlos da Maia – a separação» (Cap. XVII)

«Os amores de João da Ega» (Cap. V e IX)

• Características trágicas dos protagonistas
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«Protagonistas trágicos: Carlos e Maria Eduarda» (Cap. IV, VII, XI e XIV)

«As transgressões e o destino» (Cap. XIV e XVII)

«O final trágico e o sofrimento» (Cap. XVII)

• A complexidade dos espaços │ Espaços e seu valor simbólico e emotivo

«Santa Olávia» (Cap. I e IV)

«Coimbra» (Cap. IV)

«O Ramalhete» (Capítulos I, XVII e XVIII)

«A Toca» (Cap. XIII)

• A representação de espaços sociais e a crítica de costumes

«O jantar no Hotel Central» (Cap. VI)

«As corridas no hipódromo» (Cap. X)

«A decadência de Portugal» (Cap. XVIII)

«Epílogo – Os Vencidos da Vida» (Cap. XVIII)

Fichas informativas

− n.º 1: A descrição do real e o papel das sensações

− n.º 2: Linguagem e estilo de Eça de Queirós

− n.º 4: Representações do sentimento e da paixão: diversificação da intriga

amorosa

− n.º 5: Características trágicas dos protagonistas

− n.º 6: Espaços e seu valor simbólico e emotivo

− n.º 7: A representação dos espaços sociais e a crítica de costumes

− n.º 8: O romance: a complexidade dos protagonistas e outras

personagens

Mensagens em interação

− Os Maias – capítulo I

− A ilustre casa de Ramires – capítulo VI

Síntese da Unidade

Eça de Queirós, Os Maias

ESCRITA
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• Apreciação crítica – pintura de Claude Monet

• Exposição sobre um tema – «O papel das sensações e dos recursos expressivos

na descrição»

• Podcast «Reset», de Mariana Cabral e com Ricardo Araújo Pereira: Texto de

opinião – A relevância dos erros e dos fracassos

Mensagens de hoje

Curta-metragem O Sr. Indiferente, de Aryasb Feiz: Exposição – um projeto europeu

(ou mundial) que promova o voluntariado entre os jovens

GRAMÁTICA

Ficha informativa

− n.º 3: Reprodução do discurso no discurso

• Sintaxe

−  frase complexa

− funções sintáticas

• Lexicologia e morfologia – processos de formação de palavras

• Discurso, retórica, pragmática e linguística textual

− coesão textual

− coerência textual

− reprodução do discurso no discurso

− referenciação deítica

Unidade 5 – Antero de Quental, Sonetos completos

ORALIDADE – CO

• Conheces Antero de Quental… ou queres que te faça um desenho

• Podcast Eu é que sei!, da Rádio Comercial

• Canção «Volta para ti», de Syro e Jimmy P.

• Áudio «Uma viagem pelos Açores à boleia do olhar estrangeiro», de Rui Pedro

Paiva

• Trailer de Minari: em busca da felicidade, de Lee Isaac Chung

14



ORALIDADE – EO

• Podcast Eu é que sei!, da Rádio Comercial

• Dom Quixote de la Mancha, de Salvador Dali – Apreciação crítica

Mensagens de hoje

• Trailer de Minari: em busca da felicidade, de Lee Isaac Chung – exposição oral

LEITURA

Mensagens cruzadas

• Texto «Viver para sempre», de Ana Luísa Amaral, e ilustração «Não volto a

dizer mal do Professor Castilho», de Hugo van der Ding.

Contexto histórico-literário de Antero de Quental

• Textos informativos

«Questão do Bom Sendo e Bom Gosto. O que foi?»

«Por que motivo se afirma que podemos encontrar dois Anteros nos sonetos?»

• Imagem

– Dom Quixote de la Mancha, de Salvador Dali

– Estudo da paisagem marítima com nuvem de chuva, de John Constable

• Texto de opinião

«Quando os ideais caem», de Meg Pagani

EDUCAÇÃO LITERÁRIA/LEITURA

Antero de Quental, Sonetos completos

«Soneto»

• Configurações do Ideal – «O palácio da Ventura»

• A Angústia Existencial – «Oceano nox»

Ficha informativa

− n.º 1: Os sonetos de Antero de Quental

Mensagens em interação

− «A um poeta», Antero de Quental
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− «Orpheu rebelde», Miguel Torga

Síntese da Unidade

Antero de Quental, Sonetos Completos (1886)

ESCRITA

• Canção «Volta para ti», de Syro e Jimmy P. – Texto de opinião

Mensagens de hoje

Trailer de Minari: em busca da felicidade, de Lee Isaac Chung – exposição

GRAMÁTICA

• Sintaxe

− frase complexa

− funções sintáticas

• Discurso, retórica, pragmática e linguística textual

– coesão textual

– referenciação deítica

– reprodução do discurso no discurso

Unidade 6 – Cesário Verde, «O sentimento dum

ocidental»

ORALIDADE – CO

• Conheces Cesário Verde… ou queres que te faça um desenho

• Vídeo Urban Sketchers – a tale of a country, do Turismo de Portugal

• Vídeo Lisboa não é perfeita, de Catarina Baguinho

• Vídeo Cheira bem, cheira a Lisboa, de Mariana Correia de Barros

ORALIDADE – EO

• Vídeo Lisboa não é perfeita, de Catarina Baguinho

• Imagem: Mar e Ram – Arm Collective (10 cantos de Os Lusíadas, mural em

Lisboa)
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Mensagens de hoje

• Vídeo Lisboa – Capital Verde Europeia 2020, da CML – texto de opinião

LEITURA

Mensagens cruzadas

Texto «Sobre uma epopeia ao Povo», de Carminho, e ilustração «E apinham-se num

bairro onde miam gatas…», de Hugo van der Ding.

Contexto histórico-literário de Cesário Verde

• Cronologia

• Textos informativos

«Em que contexto cultural e social viveu e cresceu Cesário Verde?»

«Onde foi inicialmente publicado inicialmente o poema “O sentimento dum

ocidental”?»

• Imagem

– Ilustrações de espaços lisboetas, do urban sketcher Mário Linhares

• Relato de viagem

«Arte urbana em Lisboa», Visit Portugal

EDUCAÇÃO LITERÁRIA/LEITURA

Cesário Verde, «O sentimento dum ocidental»

«Visão global e estrutura de “O sentimento dum ocidental”»

A representação da cidade e dos tipos sociais

«Ave-Marias»

Deambulação e imaginação: o observador acidental

«Noite fechada»

Perceção sensorial e transformação poética do real

«Ao gás»

O imaginário épico

«Horas mortas»
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Fichas informativas

− n.º 1: A representação da cidade e dos tipos sociais │ Deambulação e imaginação:

o observador acidental

− n.º 2: Perceção sensorial e transfiguração poética do real │ O imaginário épico │
Linguagem, estilo e estrutura

Mensagens em interação

− Os Lusíadas, canto X, ests. 145 a 147

− «O sentimento dum ocidental», «Horas mortas»

Síntese da Unidade

Cesário Verde, «O sentimento dum ocidental»

ESCRITA

• Exposição − «A imaginação e a transfiguração poética do real em «O

sentimento dum ocidental»

• Vídeo da canção «Lisboa, menina e moça», Tributo a Carlos do Carmo, da

Rádio Comercial – Apreciação crítica

Mensagens de hoje

• Vídeo Lisboa – Capital Verde Europeia 2020, da CML – texto de opinião

GRAMÁTICA

•Sintaxe

− frase complexa

− funções sintáticas

•Etimologia

•Lexicologia e morfologia – processos de formação de palavras

•Classes de palavras

•Discurso, retórica, pragmática e linguística textual

– coesão textual
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RECURSOS MATERIAIS

• Fichas informativas

• Quadros informativos

• Esquemas informativos

• Apresentações PowerPoint® didáticas

• Caderno de Atividades

Registos áudio:

• Programas radiofónicos

• Músicas/Canções

Registos audiovisuais:

• Filmes (excertos)

• Documentários

• Reportagens

Registos visuais:

• Cartoons

• Banda desenhada

• Pinturas/Imagens

– Sugestões para o Projeto de Leitura.

Setembro 2022
A professora: Virgínia Pires
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