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DOMÍNIOS Subdomínios/conteúdos Metas de aprendizagem Atividades/ recursos Avaliação: 
instrumentos/ponderações 

Calendarização 

 

 Cognitivo  

 

 

 

 

 

- De comunicação: 

componentes l inguística, 
discursiva-textual, 
sociolinguística, estratégica. 

 

 

 

Modos Literários: 

- dramático 

- l írico 
- narrativo 
 
Textos informativos diversos 

(verbal/ visual) 
Textos expositivos 
Textos argumentativos 

Textos de reflexão 
 
 

Textos líricos: Fernando 
Pessoa - ortónimo e 
Heterónimos (Sequência 1) 

 

Textos do domínio 
profissional: 

- Curriculum Vitae 
 
Textos de análise crítica 

Texto(s) l iterário(s) -intertexto 

- Assegurar o desenvolvimento das 
competências de compreensão e 
expressão em língua materna. 

- Desenvolver a competência de 
comunicação, aliando o uso 
funcional ao conhecimento 

reflexivo sobre a l íngua. 

- Formar leitores reflexivos e 

autónomos que leiam na Escola, 
fora da Escola e em todo o seu 
percurso de vida, conscientes do 
papel da l íngua no acesso à 

informação e do seu valor no 
domínio da expressão estético-
literária. 

- Promover o conhecimento de 
obras/autores representativos da 
tradição literária, garantindo o 

acesso a um capital cultural 
comum. 

- Proporcionar o desenvolvimento 
de capacidades ao nível da 

 

Exercícios de escuta ativa 

 

Produção de textos orais e 

escritos, de reflexão e 

expositivos e ou 

argumentativos 

 

Pesquisa em vários 

suportes sobre aspetos 

científicos e históricos, 

autores e obras 

Organização de portefólio 

e dossiês temáticos 

 

Elaboração de resumos e 

 

 

 

Testes escritos  

(testes e itens objetivos, 

de ensaio, de escolha 

múltipla, de 

verdadeiro/falso, de 

completamento, 

comentário, dissertação): 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Período 

(58 aulas) 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Estratégica:  

estratégias de leitura e escuta 

adequadas ao tipo de texto e a 
finalidade; seleção e organização 
da informação; operações de 

planificação, execução e 
avaliação da escrita e da 
oralidade; pesquisa em vários 
suportes, conceção e util ização 

de instrumentos de análise: 
elaboração de ficheiros, util ização 
das TIC. 

 

Resumo 
 
 

Texto épico camoniano:  
Os Lusíadas 

Texto épico/ lírico pessoano: 
Mensagem (Sequência 2) 
 
 

Texto narrativo e descritivo: 
o romance Memorial do 
Convento de José Saramago 

(Sequência 3) 
 
Texto dramático do século 

XX: Felizmente Há Luar! de 

Luís de Sttau 

Monteiro(Sequência 4) 

 

Textos para leitura em regime 

contratual* 

 

Estrutura e funcionamento 

da língua: 

. Pragmática e Linguística 

textual 

- Texto (continuidade, 
progressão, coesão) 
- Tipologia textual  

. protótipos textuais  

. Consolidação dos conteúdos 
dos 10.º e 11.º anos: 
- Fonologia 

- Semântica lexical  
- Semântica frásica 

pesquisa, organização, tratamento 
e gestão de informação, 
nomeadamente através do recurso 

às Tecnologias de Informação e 
Comunicação. 

- Promover a reflexão linguística e 
a sistematização de conhecimentos 
sobre o funcionamento da língua, a 
sua gramática, o modo de 

estruturação de textos/discursos, 
com vista a uma util ização correta 
e adequada dos modos de 

expressão linguística. 

sínteses 

 

Relatórios de aula e de 

visitas de estudo 

 

 

Debates sobre temas 

abordados nas obras  

 

 

Visitas de estudo 

 

 

 

Testes orais 

(questionários, debates, 

exposição oral...),trabalhos 

individuais e de grupo 

(orais e escritos), fichas de 

verificação de leitura, 

relatórios de aula: 

20% 

 

 

 

  

 

  

 

2º Período 

(57  aulas) 

 

 

 

 

3º Período 

(34 aulas) 

 

 



 

 

Socio-afetivo 

- Formação para a cidadania:  

construção de uma identidade 

cultural; desenvolvimento de 

formas plurais de relacionamento 

com a criação cultural; 

desenvolvimento de capacidades 

para util izar e avaliar informações 

de modo crítico e autónomo; 

apresentação e defesa de 

opiniões; desenvolvimento do 

espírito do espírito crítico. 

 - Contribuir para a formação do 

sujeito, promovendo valores de 

autonomia, de responsabilidade, 

de espírito crítico, através da 

participação em práticas de Língua 

adequadas. 

- Promover a educação para a 

cidadania, para a cultura e para o 

multiculturalismo, pela tomada de 

consciência da riqueza linguística 

que a Língua Portuguesa 

apresenta. 

 Esta competência é avaliada 
transversalmente no 
desenvolvimento das 

competências nucleares: 5% 

1.Participação: Intervém 

oportunamente, com 
qualidade; Participa nas 
atividades da aula (1%) 
2. Cumprimento de tarefas: 

Cumpre as tarefas dentro do 
prazo estabelecido (1%) 
3. Respeito pelas  regras: 

Cumpre as regras 
estabelecidas (RI) Respeita 
as orientações do professor 
(1%) 

4.Autonomia: Revela 
métodos de trabalho 
próprios adequados às 

tarefas (1%) 
5. Constrói o seu saber 
autonomamente e/partir do 
feedback do professor (1%) 

 

*Contrato de leitura: Leitura obrigatória de artigos sobre as temáticas do programa. 

Cálculo das Classificações: Sendo a avaliação um processo contínuo, a classificação a atribuir no final do 2º período englobará as classificações dos 1º e 2º 

períodos com peso igual; o 3.º período será o resultado da média aritmética dos três períodos letivos. 


