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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 

 
Cursos Profissionais 

 
 

Planificação a Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 
 

 Disciplina –Português 10º ano 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

 

Tempos Letivos (45 min):   Módulo 1- 52 tempos       Módulo 2- 52 tempos           Módulo 3 – 32 tempos 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS Áreas de Competências do Perfil do Aluno 
por Período 

 

Módulo 1 –Poesia 

trovadoresca (cantigas de 

amigo, cantigas de amor, 

cantigas de escárnio e 

maldizer). 

 

Fernão Lopes, Crónica de D. 

João I (excertos do capítulo 

11 do capítulo 115 ou 

capítulo148 da 1ª parte). 

 

 

 

 

 Módulo 1 -Exposição oral- consolidação e aperfeiçoamento 
de técnicas de comunicação em público.  

 

 

Expressão escrita – Apreensão do conhecimento do 
património literário português e intertextualidade entre a 
época medieval (poesia trovadoresca e Crónica de D. João I) 
e a contemporaneidade. 

 

A Crónica de D. João I, de Fernão Lopes, enquanto 
documento inovador, revela características como a da 
preocupação com uma escrita científica antes do seu tempo. 

 

 

 

 

Linguagens e textos. 

Informação e comunicação. 

Raciocínio e resolução de 
problemas. Pensamento crítico e 
criativo. 

 

Relacionamento interpessoal. 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia. 

 

Bem-estar, saúde e ambiente. 

Sensibilidade estética e artística. 
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Módulo 2 – Gil Vicente, 

Farsa de Inês Pereira. 

 

 

 

 

 

 

 

 Módulo 3 – Luís de 

Camões, 

 

Redondilhas: Descalça vai 

para a fonte” Aquela cativa”; 

«Amor cuja providência» 

 

Sonetos:« Amor é um fogo 

que arde sem se ver»; 

«Mudam-se os tempos 

mudam-se as vontades»; « O 

dia em que eu nasci moura e 

pereça»; «Um mover d’olhos, 

Os conhecimentos gramaticais a desenvolver como AE são 
fundamentais para aperfeiçoar a compreensão e expressão 
oral e escrita. 
 

Módulo 2-Exposição oral- Aperfeiçoamento de técnicas de 
comunicação em público. 

 

Expressão escrita- domínio de apreciações críticas, 
documentários e reportagens. 

 

A farsa de Inês Pereira integra a relação entre o o teatro 
vicentino e a contemporaneidade, desenvolvendo a 
capacidade de leitura e o conhecimento do património literário 
português, permitindo ainda uma reflexão sobre a dimensão 
de crítica social. 

 

 

 

Módulo 3- Exposição oral – Consolidação das competências 
comunicativas, sendo desejável que os alunos aperfeiçoem 
técnicas de comunicação em público. 

 

Expressão escrita- Direcionada para as apreciações críticas 
e desenvolvimento de leitura, sendo essencial o 
conhecimento sobre a época renascentista, abordado na 
lírica Camoniana e n’Os Lusíadas, assim como o património 
literário português, explorando a relação entre a poesia 
camoniana e a contemporaneidade, que oferece sabedoria e 
um olhar crítico sobre a atualidade. 

 

 

Saber científico, técnico e 
tecnológico. Consciência e 
domínio do corpo. 
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*Áreas de competências do Perfil dos Alunos:  

A. Linguagens e textos. 
B. Informação e comunicação.  
C. Raciocínio e resolução de problemas.  
D. Pensamento crítico e pensamento criativo. 
E. Relacionamento interpessoal.  

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia.  
G. Bem-estar, saúde e ambiente.  
H. Sensibilidade estética e artística.  
I. Saber científico, técnico e tecnológico.  
J. Consciência e domínio do corpo. 

 
 

brando e piadoso». 

 

Luís de Camões, « Os 

Lusíadas» (reflexões do 

poeta: canto I, estâncias 105 

e 106 canto IX, estâncias 88 

a 95 ; canto X , estâncias 145 

a 156). 

Os conhecimentos gramaticais são fundamentais para 
aprofundar a consciência da variação linguística diacrónica e 
o conhecimento explícito do valor semântico das palavras, a 
partir do seu étimo, crucial para um investimento intencional e 
sistemático na ampliação do capital lexical dos alunos. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 

 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 
 

Planificação a Longo Prazo - 11.º ano / Cursos Profissionais - Encarregados de Educação 
 

 Português – 11º ano 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

 

Tempos Letivos (45 min):   1.º Período - 91         2.º Período - 91          3.º Período - 14 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do 

Aluno por Período * 
Período 
Letivo 

 
ORALIDADE 

 
Compreensão  

 

Expressão 
 

 

 
Interpretar exposições orais sobre um tema, evidenciando perspetiva 
crítica e criativa. 
 
Fazer exposições orais para apresentação de temas.  
 
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. 

 

 

Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  

 

Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J)  

 

Respeitador da diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H)  

 

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

1º, 2º, 3º 

 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de Competências do Perfil do 
Aluno por Período 

Período 
Letivo 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do 

Aluno por Período * 
Período 
Letivo 

LEITURA 
 

 

 

Ler, em suportes variados, textos de diferentes graus de complexidade 
argumentativa dos géneros apreciação crítica e artigo de opinião. 

Realizar leitura crítica e autónoma. Interpretar o texto, com especificação 
do sentido global e da intencionalidade comunicativa.  

Analisar a organização interna e externa do texto.  

Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, pontos de vista.  

Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de 
sentido do texto.  

Utilizar criteriosamente procedimentos adequados ao registo e tratamento 
da informação.  

Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras 
diversas. 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  

 

 

Leitor  

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

 

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

 

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

 

Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

 

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

 

Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J)  

 

Criativo  

(A, C, D, J)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 2º, 3º 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 

Conteúdos 

 

Padre António Vieira, Sermão de Santo 
António - leitura integral dos capítulos I e V 
e de excertos de outros capítulos a 
escolher; 

Objetivos da eloquência (docere, delectare, 
movere). Intenção persuasiva e 
exemplaridade. Crítica social e alegoria. 
Linguagem, estilo e estrutura. 

 

Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett 

A dimensão patriótica e a sua expressão 
simbólica.   

Camilo Castelo Branco, Amor de 
Perdição (cinco excertos/capítulos 
selecionados - introdução, capítulos I, IV, X 
e XIX.) 

Linguagem, estilo e estrutura. 

 

Eça de Queirós, Os Maias 

Interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 
produzidas no século XX. 

 

 

Contextualizar textos literários portugueses do século XX em função de 
grandes marcos históricos e culturais.  

 

 

 

Mobilizar para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos sobre 
os elementos constitutivos do texto poético e do texto narrativo.  

 

 

Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do 
texto, designadamente: adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia.  

 

 

Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.  
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do 

Aluno por Período * 
Período 
Letivo 

Contextualização histórico-literária.  

Representação de espaços sociais e a 
crítica de costumes.  

 

Representações do sentimento e da paixão: 
intriga amorosa (Pedro da Maia, Carlos da 
Maia e Ega). 

 

Antero de Quental, Sonetos Completos 
(dois poemas)  

A angústia existencial. 

Configurações do Ideal. 

Linguagem, estilo e estrutura  

 

Cesário Verde, Cânticos do Realismo  
(leitura integral de “O Sentimento dum 
Ocidental”)  

 

Poesia do ortónimo (quatro 
poemas) e dos heterónimos: 

Alberto caeiro (dois poemas) 

Ricardo Reis (três poemas) 

Álvaro de campos (três poemas)  

Comparar textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias, 
valores e marcos históricos e culturais. 

 

 

Debater, de forma fundamentada e sustentada, oralmente ou por escrito, 
pontos de vista fundamentados, suscitados pela leitura de textos e 
autores diferentes.  

 

Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e 
criativo, a apresentar publicamente em suportes variados. 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de Competências do Perfil do 
Aluno por Período 

Período 
Letivo 

ESCRITA Escrever textos de opinião, apreciações críticas, 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. 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado  

(A, B, G, I, J)  

 

Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J)  

 

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

 

1º, 2º, 3º 
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*Áreas de competências do Perfil dos Alunos:  

A. Linguagens e textos. 
B. Informação e comunicação.  
C. Raciocínio e resolução de problemas.  
D. Pensamento crítico e pensamento criativo. 
E. Relacionamento interpessoal.  

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia.  
G. Bem-estar, saúde e ambiente.  
H. Sensibilidade estética e artística.  
I. Saber científico, técnico e tecnológico.  
J. Consciência e domínio do corpo. 

 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do 

Aluno por Período * 
Período 
Letivo 

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

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

 

Criativo  

(A, C, D, J) 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 

 
Cursos Profissionais 

 
Planificação a Longo Prazo - Encarregados de Educação 

 

 Português – 12.º ano 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

 

Tempos Letivos (45 min):   1.º Período - 52         2.º Período - 52         3.º Período - 8 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno por Período * 
Período Letivo 

ORALIDADE 

 
Compreensão  

 
 
 
 
 
 

Expressão 
 

 

Interpretar o(s) discursos(s) do género debate.  
Apreciar a validade dos argumentos aduzidos pelos participantes de um 
debate.  
Identificar marcas reveladoras das diferentes intenções comunicativas. 
 
 
Planificar o texto oral elaborando um plano de suporte, com tópicos, 
argumentos e respetivos exemplos.  
Participar construtivamente em debates em que se explicite e justifique 
pontos de vista e opiniões, se considerem pontos de vista contrários e se 
reformulem posições.  
Produzir textos de opinião com propriedade vocabular e com diversificação de 
estruturas sintáticas.  
Avaliar, individualmente e/ou em grupo, textos produzidos por si próprio 
através da discussão de diferentes pontos de vista. 

 

 

 

Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J)  

 

Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J)  

 

Respeitador da diferença/ do 
outro  

(A, B, E, F, H)  

 

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

1º, 2º, 3º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno por Período * 
Período Letivo 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de Competências do 
Perfil do Aluno por Período 

Período Letivo 

LEITURA 
 

 

 

Ler, em suportes variados, textos de diferentes graus de complexidade 
argumentativa dos géneros apreciação crítica e artigo de opinião. 

Realizar leitura crítica e autónoma. Interpretar o texto, com especificação do 
sentido global e da intencionalidade comunicativa.  

Analisar a organização interna e externa do texto.  

Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, pontos de vista.  

Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de 
sentido do texto.  

Utilizar criteriosamente procedimentos adequados ao registo e tratamento da 
informação.  

Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras 
diversas. 

(Competências comuns a 
todos os domínios) 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J)  

 

Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J)  

 

Leitor  

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

 

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

 

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

 

Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

 

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

 

Sistematizador/ organizador  

(A, B, C, I, J)  

 

 

 

 

 

 

1º, 2º, 3º 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 

Conteúdos 

 

** Recuperação de 
aprendizagens do 11º ano: 

- Antero de Quental, Sonetos - 
leitura de 2 sonetos; 

- Cesário Verde, Cânticos de 
Realismo (O Livro de Cesário 
Verde) – leitura integral de “O 
sentimento dum ocidental”. 

 

12º ano: 

Fernando Pessoa: 

- contextualização, 
sistematização de 
conhecimentos, avaliação 

Interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros, 
produzidas no século XX. 

Contextualizar textos literários portugueses do século XX em função de 
grandes marcos históricos e culturais.  

Mobilizar para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos sobre os 
elementos constitutivos do texto poético e do texto narrativo.  

Analisar o valor de recursos expressivos para a construção do sentido do 
texto, designadamente: adjetivação, gradação, metonímia, sinestesia.  

Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos textos.  

Comparar textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias, valores e 
marcos históricos e culturais. 

Debater, de forma fundamentada e sustentada, oralmente ou por escrito, 
pontos de vista fundamentados, suscitados pela leitura de textos e autores 
diferentes.  

Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo, a 
apresentar publicamente em suportes variados. 

 

1º período:  

 

** Recuperação de 
aprendizagens do 11º 
ano: 

- Antero de Quental, 
Sonetos; 

- Cesário Verde, Cânticos de 
Realismo (O Livro de Cesário 
Verde) 

 

Fernando Pessoa: 

 

- contextualização, avaliação 
formativa; 

- poesia do ortónimo  

- poesia dos heterónimos 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno por Período * 
Período Letivo 

formativa 

- poesia do ortónimo – leitura de 
6 poemas 

- poesia dos heterónimos:  

• Alberto Caeiro - leitura de 2 
poemas; 

• Ricardo Reis – leitura de 3 
poemas;  

• Álvaro de Campos – leitura 
de 3 poemas. 

 
- Mensagem – leitura de 6 
poemas. 

 

Conto 

Leitura de «Sempre é uma 
companhia», de Manuel da 
Fonseca ou «Famílias 
desavindas», de Mário de 
Carvalho. 

 

Poetas portugueses 
contemporâneos 

- Miguel Torga, Eugénio de 
Andrade, Alexandre O’Neill, 
Ruy Belo – escolher três 
autores e dois poemas de 
cada um desses autores 

 

Romance de José 
Saramago 

Memorial do Convento ou O 
ano da morte de Ricardo Reis  

 

Criativo  

(A, C, D, J)  

 

 

 

 

Projeto de leitura 

 

 

2º período:  

 

Fernando Pessoa: 

- Mensagem – leitura de 6 
poemas. 

- sistematização de 
conhecimentos, 

 

Conto 

Leitura de «Sempre é uma 
companhia», de Manuel 
da Fonseca ou «Famílias 
desavindas», de Mário de 
Carvalho  

 

Poetas portugueses 
contemporâneos 

- Miguel Torga, Eugénio 
de Andrade, Alexandre 
O’Neill, Ruy Belo – 
escolher três autores e 
dois poemas de cada um 
desses autores  

 

3 º período:  

 

Romance de José 
Saramago 

Memorial do Convento ou 
O ano da morte de Ricardo 
Reis  
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*Áreas de competências do Perfil dos Alunos:  

A. Linguagens e textos. 
B. Informação e comunicação.  
C. Raciocínio e resolução de problemas.  
D. Pensamento crítico e pensamento criativo. 
E. Relacionamento interpessoal.  

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia.  
G. Bem-estar, saúde e ambiente.  
H. Sensibilidade estética e artística.  
I. Saber científico, técnico e tecnológico.  
J. Consciência e domínio do corpo. 

 
** Os tempos indicados das atividades de recuperação no domínio «Educação Literária» poderão ser ajustados de acordo com as especificidades das turmas e as aprendizagens essenciais a 
recuperar/consolidar. As atividades de recuperação de aprendizagens do 11º ano referentes a outros domínios (10 tempos) serão realizadas ao longo do ano letivo, de acordo com a seguinte 
distribuição: Oralidade – 2 tempos; Leitura – 2 tempos; Escrita – 2 tempos; Gramática -. 4 tempos. 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno por Período * 
Período Letivo 

 

 

 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de Competências do 
Perfil do Aluno por Período 

Período Letivo 

ESCRITA Escrever textos de opinião, apreciações críticas, 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. 

 1º, 2º, 3º 


