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MÓDULO 9  

Textos Líricos  Poemas de Fernando Pessoa – ortónimo e heterónimos 
 

Duração de Referência: 24 horas 

Competências visadas  

Competências transversais  

De Comunicação: componentes, linguística, discursiva/textual, sociolinguística e estratégica  
Estratégica: estratégias de leitura e de escuta adequadas ao tipo de texto e à finalidade; operações de planificação, execução 
e avaliação de textos orais e escritos; pesquisa em vários suportes; conceção e utilização de instrumentos de análise; utilização 
das TIC  
Formação para a cidadania: aperfeiçoamento da capacidade de análise e de síntese; desenvolvimento de formas plurais de 
relacionamento com a criação cultural; desenvolvimento de capacidades para utilizar e avaliar informações de modo crítico e 
autónomo  

Competências 
nucleares 

Conteúdos 

Leitura  
 
Leitura literária  

Textos informativos diversos  

Fernando Pessoa, ortónimo : O 

fingimento artístico; a dor de pensar; a 

nostalgia da infância.  

Heterónimos: 

Alberto Caeiro:A poesia das 

sensações; a poesia da natureza. 

Ricardo Reis: O neopaganismo; o 

Epicurismo e o Estoicismo. 

Álvaro de Campos: A Vanguarda e o 

sensacionismo; a abulia e o tédio. 

Leitura analítica e crítica-  
Ortónimo: Autopsicografia; Ela canta, pobre ceifeira; Não 

sei ser triste a valer; Tudo o que faço ou medito; O 
menino da sua mãe”. 

Alberto Caeiro: Poema Primeiro; Poema Segundo; Poema 
Sétimo;  Poema Nono; Poema Décimo e Poema Trigésimo 
Nono. 

Ricardo Reis:  Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio; 
Uns com os olhos postos no passado;  

Álvaro de Campos: Ode Triunfal, Datilografia, Aniversário; 
Lisbon Revisited, O que há em mim é sobretudo cansaço. 

Compreensão Oral  
Registos áudio e audiovisuais diversos (poemas ditos, poemas musicados, filmes, vídeos baseados 

na obra de Fernando Pessoa, documentários sobre o autor, a obra e a época, sítios da Internet)  

Expressão Oral  Exposição oral  

 
Expressão Escrita  

 

Curriculum vitae, Textos de reflexão, 

 Textos argumentativos/expositivo-argumentativos: 

Funcionamento da 
Língua 

Previsível Tipologia textual  

Potencial  

Consolidação dos conteúdos dos módulos anteriores; formação de palavras classes 
de palavras; relações semânticas entre as palavras; denotação e conotação; 
estruturas lexicais; frases simples / frases complexas; funções sintáticas – 
coordenação e subordinação. 

Noções de versificação; recursos estilísticos / valor semântico dos rec. estilísticos. 

Objetivos de Aprendizagem 

▪ Distinguir a matriz discursiva de vários tipos de texto  

▪ Adequar o discurso à situação comunicativa  

▪ Distinguir factos de sentimentos e opiniões  

▪ Reconhecer a dimensão estética da língua  

▪ Contactar com autores do património cultural nacional 

e universal 

▪ Programar a produção da escrita e da oralidade observando as 

fases de planificação, execução, avaliação  

▪ Produzir textos de diferentes matrizes discursivas  

▪ Refletir sobre o funcionamento da língua  

▪ Interagir com o universo de sensações, emoções, ideias e 
imagens próprias do discurso poético 
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MÓDULO 10 

  

Textos Épicos e Épico-líricos - Os Lusíadas / Mensagem 
 

Duração de Referência: 36 horas 

 

Competências visadas 

Competências transversais  

De Comunicação: componentes, linguística, discursiva/textual, sociolinguística, estratégica  
Estratégica: estratégias de leitura e de escuta adequadas ao tipo de texto e à finalidade; operações de planificação, execução 
e avaliação de textos orais e escritos; pesquisa em vários suportes; mobilização de saberes adquiridos e recurso a 
instrumentos de análise já utilizados; elaboração de ficheiros; utilização das TIC  
Formação para a cidadania: apresentação e defesa de opiniões; reconhecimento do processo dialéctico na transmissão dos 
valores da herança cultural; aquisição de saberes integrados e desenvolvimento do espírito de iniciativa e de hábitos de 
organização e autonomia  

Competências nucleares  Conteúdos  

Leitura  
 
Leitura literária  

Textos informativos diversos  

Leitura analítica e crítica de: Os Lusíadas, Luís de Camões: Proposição; 

Invocação; Dedicatória; Batalha de Ourique, Despedidas em Belém, O Velho 

do Restelo, O fogo de Santelmo, Ilha dos Amores e Reflexões do Poeta 

(Cantos I, V,VI,VII, VIII,IX e X). 

Mensagem de Fernando Pessoa - O Dos Castelos; Ulisses; D. Afonso 

Henriques; D. Dinis; D. Sebastião, Rei de Portugal; O Infante; Horizonte; 

Ascensão de Vasco da Gama; Mar Português; O Mostrengo; Prece;  O 

Quinto Império; Screvo meu livro à beira-mágoa; Nevoeiro. 

Compreensão Oral  
Documentários; Excertos de filmes; Registos áudio e audiovisuais  

Expressão Oral  
Exposição oral  

Expressão Escrita  
Textos de reflexão  

Funcionamento da  
Língua  

Previsível  Tipologia textual  

Potencial  

Consolidação dos conteúdos dos módulos anteriores; expressões nominais 

(valor das orações relativas, valores referenciais e valor do adjetivo). 

Semântica frásica (tempo, aspeto e modalidade). 

Objetivos de Aprendizagem 

▪ Distinguir a matriz discursiva de vários tipos de texto  

▪ Adequar o discurso à situação comunicativa  

▪ Distinguir factos de sentimentos e opiniões  

▪ Reconhecer a dimensão estética da língua  

▪ Contactar com autores do património cultural 

português  

▪ Programar a produção da escrita e da oralidade observando 

as fases de planificação, execução, avaliação  

▪ Produzir textos de diferentes matrizes discursivas  

▪ Refletir sobre o funcionamento da língua  

▪ Interagir com o universo da epopeia portuguesa  

▪ Verificar a relação intertextual, através do confronto de 
universos de referência épica 
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MÓDULO 11 

Textos de Teatro II 

 
Felizmente Há Luar de Luís Sttau Monteiro (leitura integral) 

Duração de Referência: 21 horas 
 

Competências visadas 

Competências transversais 
De Comunicação: componentes, linguística, discursiva/textual, sociolinguística, estratégica  
Estratégica: estratégias de leitura e de escuta adequadas ao tipo de texto e à finalidade; operações de planificação, 
execução e avaliação de textos orais e escritos; pesquisa em vários suportes; mobilização de saberes adquiridos e recurso a 
instrumentos de análise já utilizados; elaboração de ficheiros; utilização das TIC  

Formação para a cidadania: apresentação e defesa de opiniões; reconhecimento do processo dialético na transmissão dos 
valores da herança política, social e cultural; reconhecimento da importância da herança do passado na construção do 
presente; assunção de valores da democracia, da liberdade e da responsabilidade como valores consensuais a defender; 
desenvolvimento do espírito de grupo para avaliação crítica de comportamentos e situações 

Leitura  
 
Leitura literária  

 

Textos informativos diversos  

Felizmente Há Luar, de Luís Sttau Monteiro (leitura integral) 
- Modo dramático; 
- Paralelismo entre o passado representado e as condições históricas dos 
anos 60: denúncia da violência e da opressão; 
- Valores da liberdade e do patriotismo; 
- Aspetos simbólicos.  

Compreensão Oral  Canções de intervenção  
Documentários sobre a ditadura  

Competências nucleares  Conteúdos 

 
Expressão Oral  

 
Debate  

 
Expressão Escrita  

 
Texto de opinião 

 
Funcionamento da  
Língua  

Previsível Tipologia textual  

Potencial  
Consolidação dos conteúdos dos módulos anteriores; 
Atos de fala e intenção comunicativa.- Referências deíticas.  

Objetivos de Aprendizagem 

▪ Distinguir a matriz discursiva de vários tipos de texto  
▪ Adequar o discurso à situação comunicativa  
▪ Distinguir factos de sentimentos e opiniões  
▪ Reconhecer a dimensão estética da língua  
▪ Contactar com autores do património cultural nacional 

e universal  
▪ Programar a produção da escrita e da oralidade 

observando as fases de planificação, execução, 
avaliação  

▪ Produzir textos de diferentes matrizes discursivas  
▪ Refletir sobre o funcionamento da língua  
▪ Interagir com o universo temporal recriado pelo texto  
▪ Confrontar as coordenadas sociais, históricas e ideológicas 

de épocas distintas  
▪ Interagir de forma crítica e criativa com o universo do texto 

dramático 
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MÓDULO 12 

Textos Narrativos/Descritivos II 
 Memorial do Convento de José Saramago (leitura integral) 

 
Duração de Referência: 24 horas 

 

Competências visadas  

Competências transversais 

De Comunicação: componentes, linguística, discursiva/textual, sociolinguística e estratégica  
Estratégica: estratégias de leitura e de escuta adequadas ao tipo de texto e à finalidade; operações de planificação, execução e 
avaliação de textos orais e escritos; utilização das TIC; utilização de técnicas de pesquisa em vários suportes; tomada de notas; 
mobilização de saberes adquiridos e recurso a instrumentos de análise já utilizados; elaboração de ficheiros; utilização das TIC  
Formação para a cidadania: reconhecimento da importância da herança cultural do passado na construção do presente; 
rejeição de atitudes discriminatórias; avaliação crítica e autónoma de ideias, comportamentos e situações; assunção de 
valores da democracia, da liberdade e da responsabilidade como valores consensuais a defender 

Competências nucleares  Conteúdos 

Leitura  
 
 
 
Leitura literária  

Textos informativos diversos  

Memorial do Convento, de José Saramago  
-Categorias do texto narrativo; 
-Estrutura; 
- Dimensão simbólica / histórica; 
- Visão crítica; 
- Linguagem e estilo. 

Compreensão Oral  Entrevistas do autor ; Documentários  

Expressão Oral  Exposição ;Debate  

Expressão Escrita  Dissertação  

Funcionamento da  
Língua  

Previsível  Tipologia textual  

Potencial  

Consolidação dos conteúdos dos módulos anteriores 
  Pragmática e linguística textual; 
- Texto (continuidade; progressão; coesão); 

Objetivos de Aprendizagem 

▪ Distinguir a matriz discursiva de vários tipos de texto  
▪ Adequar o discurso à situação comunicativa  
▪ Distinguir factos de sentimentos e opiniões  
▪ Reconhecer a dimensão estética da língua  
▪ Contactar com autores do património cultural português ficcional  
▪ Refletir sobre as relações intertextuais, através do confronto dos 

universos de referência das obras analisadas nos módulos  

▪ Programar a produção da escrita e da oralidade observando as fases 
de planificação, execução, avaliação  

▪ Produzir textos de diferentes matrizes discursivas  
▪ Refletir sobre o funcionamento da língua  
▪ Interagir com o universo temporal recriado pelo texto  
▪ Confrontar as coordenadas sociais, históricas e ideológicas de épocas 

distintas  
▪ Interagir de forma crítica e criativa com o universo 

 


