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MÓDULO 6
36 aulas = 27 h

MÓDULO 7
32 aulas = 24 h

16/09/ 16 a 04/11/16 (1º tempo)

4/11/16 (2º tempo) a 4/01/17 (1º tempo)

28/10/2016

14/12/2016 (exposição oral)

Aulas previstas
Início/Fim
do Módulo
Fichas/Testes
de Avaliação

Módulos/
Conteúdos

Textos argumentativos

Textos de Teatro I

- Leitura de textos argumentativos/expositivos-argumentativos, discursos
políticos,
Sermão de Santo António aos Peixes, de Padre António Vieira
(excertos):
- estrutura argumentativa ;
- crítica social
- eficácia persuasiva

- Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett (leitura integral)
- categorias do texto dramático
- contextualização:
Neoclassicismo/Romantismo;
vida e obra do autor;
tragédia/drama;
lei das três unidades;
Sebastianismo;
intenção pedagógica.

- Técnicas e modelos de escrita:
reclamação / protesto;
textos argumentativos.

- Técnicas e modelos de escrita: resumo
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Aulas previstas
Início/Fim do Módulo
Fichas/Testes de Avaliação

MÓDULO 8
48 aulas = 36 h
4/01/17 (2º tempo) a 15/03/17 (1º tempo)
10/02/2017 e 3/03/2017
Textos narrativos, descritivos :
- Os Maias de Eça de Queirós:
- categorias do texto narrativo,
- Contexto ideológico e sociológico,
- valores e atitudes culturais,
- características da prosa queirosiana.

Módulos/
Conteúdos

Texto lírico:
- Poesia de Cesário Verde:
- o repórter do quotidiano,
- oposição cidade/campo
- valores e atitudes
Técnicas e modelos de escrita: síntese; textos expressivos e
criativos.

Gramática

MÓDULO 9
32 aulas = 24 h
15/03/17 (2º tempo) a 15/05/17 (1º tempo)
28/04/2017 e 10/05/2017 (exposição oral)
Textos líricos
- Fernando Pessoa, o ortónimo e os heterónimos;
– 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.

Serão abordados conteúdos relativos aos domínios da morfologia, sintaxe, fonologia, lexicografia, semântica lexical e frásica, pragmática e
linguística textual.
Compreensão oral e escrita, leitura (diversas modalidades) e audição de textos de diferentes tipologias na aula e no âmbito do contrato de leitura.

Atividades a desenvolver

Expressão oral: no decurso dos módulos, os alunos procederão a exposições orais, tendo por base leituras efetuadas no âmbito do contrato de
leitura e/ou a partir de outros suportes (cinema, música, publicidade, meios de comunicação social, entre outros); participação oral espontânea.
Oficina de escrita: produção de textos segundo os modelos da matriz do módulo de forma condicionada ou livre.
Prática da gramática.

Figueira da Foz, 30 de setembro de 2016
O Docente: Maria João Cruz

