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SEQUÊNCIA Nº 1: (56 AULAS) 
12º Ano 

COMPETÊNCIAS VISADAS: 
De Comunicação: componentes linguística, discursiva / textual, sociolinguística e estratégica. 
Estratégica: estratégias de leitura e de escuta adequadas ao tipo de texto e à finalidade: selecção e organização da 
informação; operações de planificação, execução e avaliação da escrita e da oralidade; pesquisa em vários suportes; 
conceção e utilização de instrumentos de análise, elaboração de ficheiros, utilização das TIC. 
Formação para a cidadania: construção de uma identidade cultural, desenvolvimento de formas plurais de 
relacionamento com a criação cultural; desenvolvimento de capacidades para utilizar e avaliar informações de modo 
crítico e autónomo; apresentação e defesa de opiniões; desenvolvimento do espírito crítico.  
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Tipos de Texto: textos líricos. 

COMPREENSÃO ORAL: 
Estruturação da atividade: pré-
escuta; visionamento, escuta; 
visionamento e pós-escuta; 
visionamento. 

● Teste de compreensão oral de 
poemas a selecionar do cd áudio.  
 

Escuta: 

 Poemas de Pessoa Ortónimo e 
Heterónimos. 

 Visionamento de excertos de 
vídeos sobre Pessoa Ortónimo e 
Heterónimos. 

EXPRESSÃO ORAL: 
Estruturação da atividade: 
planificação, execução, avaliação. 

Exposição Oral: 
● Apresentação dos trabalhos individuais e grupo. 
 

EXPRESSÃO ESCRITA: 
Estruturação da atividade: 
planificação, textualização, 
revisão). 

 Oficina de escrita: Elaboração de um plano e textualização de um texto 
de reflexão. 

 Curriculum vitae elaborado pelos alunos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEITURA 
(estruturação da atividade: pré-
leitura, leitura e pós-leitura) 

De textos informativos: Leitura funcional / selectiva: 
Contextos (histórico-sociais e literários) 

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; Isto; Ela canta, pobre 
ceifeira; Não sei ser triste a valer; Tudo o que faço 
ou medito; Não sei ama onde era; A criança que 
fui chora na estrada; A Chuva Oblíqua; O menino 
da sua mãe”; Não sei quantas almas tenho. 
Alberto Caeiro: 
 Poema Primeiro; Poema Segundo; Poema 
Sétimo; Poema; 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; Não quero 
recordar nem conhecer-me e Pois que nada que 
dure, ou que durando. 
Álvaro de Campos 
Ode Triunfal, Datilografia, Aniversário; Lisbon 
Revisited, O que há em mim é sobretudo cansaço. 
 

De imagem fixa:  Guernica de Picasso; Retrato de Pessoa de 
Almada Negreiros e várias obras de Magritte. 
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FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA Consolidação dos conteúdos dos 10º e 11º anos: formação de palavras 
classes de palavras; relações semânticas entre as palavras; denotação e 
conotação; estruturas lexicais; frases simples / frases complexas; funções 
sintácticas – coordenação e subordinação. 
Noções de versificação; recursos estilísticos / valor semântico dos recursos 
estilísticos. 

A 
V. 

TESTES DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS – Dois testes de avaliação sumativa, um momento de avaliação da 
oralidade formal, um trabalho individual (sala de aula). 

 
 
 

SEQUÊNCIA Nº 2: (60 AULAS) 
12º Ano 

COMPETÊNCIAS VISADAS: 
De Comunicação: componentes linguística, discursiva / textual, sociolinguística e estratégica. 
Estratégica: estratégias de leitura e de escuta adequadas ao tipo de texto e à finalidade: seleção e organização da 
informação; operações de planificação, execução e avaliação da escrita e da oralidade; pesquisa em vários suportes; 
conceção e utilização de instrumentos de análise, 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 cultural, aquisição de um saber integrado e desenvolvimento do espírito de iniciativa e de 
hábitos de organização e autonomia.  
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Tipos de Texto: Textos épicos e épico-líricos. 

COMPREENSÃO ORAL: 
Estruturação da actividade: pré-
escuta, visionamento, escuta, 
visionamento e pós escuta, 
visionamento. 

 
● Testes de compreensão 
oral realizados pelo 
professor. 

Escuta de excertos de Os Lusíadas e de 
poemas de Mensagem. 

EXPRESSÃO ORAL: 
Estruturação da actividade: 
planificação, execução, avaliação. 

Exposição oral: 
● Apresentação dos trabalhos de grupo e individuais; 
 

EXPRESSÃO ESCRITA: 
Estruturação da actividade: 
planificação, textualização, 
revisão. 

Oficina de escrita: 
Elaboração de um plano e textualização de um texto expositivo-
argumentativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEITURA 
Estruturação da actividade: pré-
leitura, leitura e pós-leitura. 

De textos informativos Leitura funcional /selectiva: 
Contextos (histórico-sociais e literários)  

Os Lusíadas de Luís de 
Camões: 
-Visão global; 
- Mitificação do herói; 
- Reflexões do Poeta, 
críticas e conselhos aos 
portugueses. 
Mensagem de Fernando 
Pessoa: 
- Estrutura e valores 
simbólicos; 
- O Sebastianismo e o 

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, Tromba marítima, 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;   
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mito do Quinto Império; 
- Relação intertextual 
com Os Lusíadas. 

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

De imagem 
 
 

Imagens do manual ou outras selecionadas 
pelo professor e pelos alunos. 
 
 

FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA Consolidação dos conteúdos dos 10º e 11º anos: expressões nominais (valor 
das orações relativas, valores referenciais e valor do adjetivo). Semântica 
frásica (tempo, aspeto e modalidade). 
 

A 
V. 

TESTES DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS – Dois testes de avaliação sumativa, um momento de avaliação da 
oralidade formal, um trabalho individual (sala de aula) 
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SEQUÊNCIA Nº 3: (18 AULAS) 
12º Ano 

COMPETÊNCIAS VISADAS: 
De Comunicação: componentes linguística, discursiva / textual, sociolinguística e estratégica. 
Estratégica: estratégias de leitura adequadas ao tipo de texto e à finalidade: seleção e organização da informação; 
operações de planificação, execução e avaliação da escrita e da oralidade; pesquisa em vários suportes; conceção 
e utilização de instrumentos de análise, 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 autonomia de ideias, comportamentos e 
situações.  
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Tipos de Texto: Narrativo. 

COMPREENSÃO ORAL: 
Estruturação da actividade: pré-
escuta, visionamento, escuta, 
visionamento e pós-escuta, 
visionamento. 

● Testes de compreensão oral de 
documentários sobre a vida e a 
obra de José Saramago. 

Escuta: entrevistas do autor e 
documentários a seleccionar pelo 
professor e pelos alunos. 
 

EXPRESSÃO ORAL: 
Estruturação da actividade: 
planificação, execução, avaliação. 

Exposição oral: 
●  Apresentação dos trabalhos de grupo e individuais. 
 

EXPRESSÃO ESCRITA: 
Estruturação da actividade: 
planificação, textualização, 
revisão. 

 
Oficina de escrita: 
Elaboração de currículos (de personagens e dos alunos). 
Elaboração de um texto expositivo- argumentativo. 

 
 
 
 
 
LEITURA 
Estruturação da actividade: pré-
leitura, leitura e pós-leitura. 

De textos informativos Leitura funcional /selectiva: 
Contextos (histórico-sociais e literários). 
Textos informativos diversos. 

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

Leitura analítica e crítica de excertos de 
Memorial do Convento.  
 
 

De imagem 
 

Imagens do manual ou outras seleccionadas 
pelo professor e pelos alunos. 
 
Documentários sobre Saramago e a sua obra. 
 

FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA Consolidação dos conteúdos dos 10º e 11º anos: Pragmática e 
linguística textual; 
- Texto (continuidade; progressão; coesão); 
- Tipologia textual. 

A 
V. 

TESTES DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS – Dois testes de avaliação sumativa, um momento de avaliação 
da oralidade formal, um trabalho individual (sala de aula) 
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SEQUÊNCIA Nº 4: (10 AULAS) 
12º Ano 

COMPETÊNCIAS VISADAS: 
De Comunicação: componentes linguística, discursiva / textual, sociolinguística e estratégica. 
Estratégica: estratégias de leitura e de escuta adequadas ao tipo de texto e à finalidade: selecção e organização da 
informação; operações de planificação, execução e avaliação da escrita e da oralidade; pesquisa em vários 
suportes; conceção e utilização de instrumentos de análise, elaboração de ficheiros, utilização das TIC. 
Formação para a cidadania: apresentação e defesa de opiniões, reconhecimento da importância da herança do 
passado na construção do presente, assunção dos valores da democracia, da liberdade e da responsabilidade 
como valores consensuais a defender; desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipa.  
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Tipos de Texto: Dramático. 

COMPREENSÃO ORAL: 
Estruturação da actividade: pré-
escuta, visionamento, escuta, 
visionamento e pós-escuta, 
visionamento. 

 Teste de compreensão oral; 

 Canções de resistência; 

  Documentários sobre a 
ditadura. 

Escuta de canções de intervenção. 
 (José Afonso, José Mário Branco, 
Fausto, Sérgio Godinho…). 
 
 

EXPRESSÃO ORAL: 
Estruturação da actividade: 
planificação, execução, avaliação. 

Debate de ideias sobre os Direitos Humanos; 
Exposição oral:  
Apresentação dos trabalhos de grupo e individuais. 
 

EXPRESSÃO ESCRITA: 
Estruturação da actividade: 
planificação, textualização, 
revisão. 

 
Oficina de escrita: 
Elaboração de um texto expositivo- argumentativo. 

 
 
 
 
 
 
 
LEITURA: 
Estruturação da actividade: pré-
leitura, leitura e pós-leitura. 

De textos informativos Leitura funcional / selectiva: 
Contextos (histórico-sociais e 
literários)  

Felizmente Há Luar!, de Luís 
de 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. 

Leitura analítica e crítica de excertos 
de Felizmente Há Luar! 
(Interdisciplinaridade com a disciplina 
de História: Portugal do 
autoritarismo à democracia). 
 

De imagem  
 
 
 

Imagens relacionadas com a 
liberdade, eleições...  
Documentários sobre o 25 de Abril, 
por exemplo, a selecionar pelo 
professor e pelos alunos. 
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FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA Consolidação dos conteúdos dos 10º e 11º anos:  
Atos de fala e intenção comunicativa.  
- Referências deíticas.  
- Tipologias textuais. 

A 
V. 

TESTES DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS – Dois testes de avaliação sumativa, um momento de avaliação 
da oralidade formal, um trabalho individual (sala de aula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Períodos Lectivos Temas da Oralidade 

1º Poemas de Fernando Pessoa (Ortónimo e Heterónimos). 

2º  Excertos de Os Lusíadas e poemas de Mensagem. 

3º Excertos de Memorial do Convento e Felizmente Há Luar. 

Critérios de Avaliação Instrumentos  

Componente Escrita 65%= 55% dos 

testes+ 10% dos trabalhos 

2 Testes + 1 Trabalho a realizar na sala de aula. 

Componente Oral 25% 1 Apresentação oral por período. (Ver grelha específica) 

Componente Atitudinal 10% Interesse, empenho, sentido de responsabilidade e de respeito pelas normas 

institucionais e sociais. (Ver grelha específica) 

Pesos dos Períodos 1º 30% 2º 35% 3º 35% 
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Informação aos Encarregados de Educação 
Distribuição das Sequências por Períodos Letivos 

 

PERÍOD
O 

SEQUÊNCIA CONTEÚDOS 
NÚMERO 
DE AULAS 

1º 1  

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. 
Funcionamento da Língua: 
Consolidação dos conteúdos dos 10º e 11º anos: formação de palavras classes de palavras; 
relações semânticas entre as palavras; denotação e conotação; estruturas lexicais; frases simples 
/ frases complexas; funções sintácticas – coordenação e subordinação. 
Noções de versificação; recursos estilísticos / valor semântico dos recursos estilísticos. 

56 Aulas de 
50 minutos. 

2º 2 e 3 

 
Os Lusíadas de Luís de Camões: 
-Visão global; 
- Mitificação do herói; 
- Reflexões do Poeta, críticas e conselhos aos portugueses. 
Mensagem de Fernando Pessoa: 
- Estrutura e valores simbólicos; 
- O Sebastianismo e o mito do Quinto Império; 
- Relação intertextual com Os Lusíadas. 
Funcionamento da Língua: 
Consolidação dos conteúdos dos 10º e 11º anos: expressões nominais (valor das orações 
relativas, valores referenciais e valor do adjetivo). Semântica frásica (tempo, aspeto e 
modalidade). 
Pragmática e linguística textual; 
- Texto (continuidade; progressão; coesão); 
- Tipologia textual. 

60 Aulas de 
50 minutos. 

3º 4 e 5 

Memorial do Convento de José Saramago: 
-Categorias do texto narrativo; 
-Estrutura; 
- Dimensão simbólica / histórica; 
- Visão crítica; 
- Linguagem e estilo. 
 
Texto dramático: 
- Felizmente Há Luar! Luís de Sttau Monteiro. 
Funcionamento da Língua: 
Atos de fala e intenção comunicativa.  
- Referências deíticas.  
- Tipologias textuais. 

28 Aulas de 
50 minutos. 

 
144 Aulas 

de 50 
minutos. 
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Períodos Letivos Temas da Oralidade 

1º Poemas de Fernando Pessoa (Ortónimo e Heterónimos). 

2º  Excertos de Os Lusíadas e poemas de Mensagem. 

3º Excertos de Memorial do Convento e Felizmente Há Luar. 

Critérios de Avaliação Instrumentos  

Componente Escrita 65%= 55% dos 

testes+ 10% dos trabalhos 

2 Testes + 1 Trabalho a realizar na sala de aula. 

Componente Oral 25% 1 Apresentação oral por período. (Ver grelha específica) 

Componente Atitudinal 10% Interesse, empenho, sentido de responsabilidade e de respeito pelas normas 

institucionais e sociais. (Ver grelha específica) 

Pesos dos Períodos 1º 30% 2º 35% 3º 35% 


