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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 Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 
 

Disciplina - Português – 10.º ano 

Ano Letivo: 2021/2022 
 

Tempos Letivos (45 min):   1.º Período - 52         2.º Período - 52  3.º Período - 32 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por domínio* 
Período 
Letivo** 

ORALIDADE 

 

 

 

(Documentário,  

Reportagem,  

Síntese,  

apreciação crítica, exposição sobre um tema) 

 

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) 

 

 

 

1.º/2.º/3.º 

LEITURA 
 

 

(Géneros não literários: relato de viagem, exposição sobre um tema, apreciação crítica, 
cartoon) 

 

 

Leitor 

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

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por domínio* 
Período 
Letivo** 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 

AUTORES E OBRAS 

 

POESIA TROVADORESCA(1) 

Cantigas de amigo (4) 

Cantigas de amor (2) 

Cantigas de escárnio e 

Maldizer (1) 

 

 

Fernão Lopes Crónica de D. João I (excertos da 1.ª parte: capítulo 11 e capítulo 115 ou 
148) (1) 

 

Gil Vicente Farsa de Inês Pereira (leitura integral) OU Auto da Feira (leitura integral) (2) 
 

Luís de Camões Rimas (escolher quatro redondilhas e oito sonetos) (2) (3) 
 

Luís de Camões Os Lusíadas (reflexões do Poeta – três de entre as seguintes: canto I, 
ests. 105 e 106; canto V, 

ests. 92 a 100; canto VII, ests. 78 a 87; canto VIII, ests. 96 a 99; canto IX, ests. 88 a 95; 
canto X, (3) 

 

 

Leitor 

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

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

 

 

(1) 1.º 

(2) 2.º 

(3) 3.º 

ESCRITA 
 

 

Apreciação crítica, exposição sobre um tema, síntese) 

 

E 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Criativo  

(A, C, D, J) 

 

Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  

1.º/2.º/3.º 

GRAMÁTICA 

 

–  

O português: génese, variação e mudança 

– Principais etapas da formação e da evolução do português.  

– Fonética e fonologia: processos fonológicos de inserção, supressão e alteração. 

– Etimologia 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

1.º/2.º/3.º 



Planificação a longo prazo de Português, 10.º                                                                                                                                                                                   Ano letivo 2020/2021 

 

3 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por domínio* 
Período 
Letivo** 

– Português europeu e português não europeu; 

– Principais crioulos de base portuguesa. 

 

Lexicologia 

 

– Arcaísmos e neologismos.  

 

Morfologia:  

– processos regulares de formação de palavras. 

 

Classes de palavras 

 

Sintaxe 

– funções sintáticas e frase complexa. 

– funções sintáticas: complemento do adjetivo, complemento do nome, predicativo do 

complemento direto. 

 

Pragmática e linguística textual 

– Atos de fala. 

 

 Semântica 

– Valor modal. 

 

Análise do discurso e pragmática 

– Texto e textualidade: coerência e coesão. 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 
  
*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. 

 
** As áreas de competências do Perfil dos Alunos são transversais a todo o ano letivo, de acordo com os domínios abordados nas aprendizagens essenciais. 
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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 Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 
 

Disciplina - Português – 11.º ano 

Ano Letivo: 2021/2022 
 

Tempos Letivos (45 min):       1.º Período – +/- 50                       2.º Período – +/- 51                                            3.º Período- +/-28 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por domínio* 
Período 
Letivo** 

ORALIDADE 

 

(Apreciação crítica,  

síntese, discurso político,  

exposição sobre um tema, texto de 
opinião) 

 

 

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 (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. 

 

 

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) 

 

1.º/2.º/3.º 

LEITURA 
 

(Géneros não literários, aos em retoma: 
textos informativos, artigo de opinião, 
exposição sobre um tema, discurso 

político, relato de viagem, apreciação 
crítica, cartoon) 

 

Ler em suportes variados textos de diferentes graus de complexidade argumentativa 
dos géneros seguintes: discurso político, 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.  
 

 

Leitor 

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

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por domínio* 
Período 
Letivo** 

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.  
 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

AUTORES E OBRAS 

 

[UNIDADE 0] – Recuperação de 

aprendizagens do 10ºano –   Camões  
Rimas e Os Lusíadas 

 

[UNIDADE 1] – Padre António Vieira, 
Sermão de Santo António (aos peixes) 
(excertos) 

 

[UNIDADE 2] – Almeida Garrett, Frei Luís 
de Sousa (leitura integral) 

 

[UNIDADE 3] – Uma das seguintes 
obras e autores:  

   Alexandre Herculano, A Abóbada (de 
Lendas e Narrativas (leitura integral) 

   Almeida Garrett, Viagens na minha 
terra (excertos) 

   Camilo Castelo Branco, Amor de 
perdição (excertos) 

 

[UNIDADE 4] – Eça de Queirós, Os 
Maias (leitura integral) 

 

[UNIDADE 5] – Antero de Quental, 

 

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.  

 

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. 

 

Leitor 

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

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G) 

 

Responsável/ autónomo 

 (C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

 

 

(1) 1.º 

(2) 2.º 

(3) 3.º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por domínio* 
Período 
Letivo** 

Sonetos completos (textos escolhidos) 

 

[UNIDADE 6] – Cesário Verde, 
Cânticos do realismo (O Livro de 
Cesário Verde) (textos escolhidos)              

ESCRITA 
 

Apreciação crítica, exposição sobre um 

tema, texto de opinião, síntese.   

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. 
 
 

 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Criativo  

(A, C, D, J) 

 

Indagador/ Investigador 

 (C, D, F, H, I) 

 

Responsável/ autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  

1.º/2.º/3.º 

 

GRAMÁTICA 

 

O português: génese, variação e 

mudança 

– Principais etapas da formação e da 

evolução do português.  

– Fonética e fonologia: processos 

fonológicos de inserção, supressão e 

alteração. 

– Etimologia  

 

Lexicologia 

– Arcaísmos.  

 

Morfologia: classes de palavras 

Sistematizar o conhecimento dos diferentes constituintes da frase (grupo verbal, grupo 
nominal, grupo adjetival, grupo 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). 

G 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

1.º/2.º/3.º 
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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. 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por domínio* 
Período 
Letivo** 

(retoma) 

 

Sintaxe 

– A frase complexa: coordenação e 

subordinação (retoma). 

– funções sintáticas: complemento do 

adjetivo, complemento do nome, 

predicativo do complemento direto. 

 

Pragmática e linguística textual 

– Atos de fala. 

 

 Semântica 

– Valor modal.  

 

Análise do discurso e pragmática 

– Texto e textualidade: coerência 

(princípio da não contradição, 

princípio da redundância e princípio 

da relevância) e coesão (lexical, 

referencial, frásica, interfrásica e 

temporal) 

– Deixis: pessoal, temporal e 

espacial. 

– Reprodução do discurso no 

discurso:  

- citação, discurso direto, discurso 

indireto e discurso indireto livre; 

- verbos introdutores de relato do 

discurso.  
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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. 

 
** As áreas de competências do Perfil dos Alunos são transversais a todo o ano letivo, de acordo com os domínios abordados nas aprendizagens essenciais. 
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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 


