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Aulas previstas
Fichas de
Avaliação

1º Período
48
2 testes de avaliação

2º Período
52

3º Período
24

2 testes de avaliação

1 teste de avaliação

Sequência nº 0
Sequência nº 3
Aferição e consolidação de
“Amor de Perdição “de
competências prévias.
Camilo Castelo Branco
Lançamento do projeto de
- Introdução e Conclusão e
leitura
ainda os caps. IV e X (leitura
Sequência nº 1
obrigatória).
O Padre A. Vieira – “sermão de
Sto António aos Peixes” –cap.I Sequência nº 4
“Os Maias”- leitura integral
e V integrais; excertos dos
restantes capítulos.
Unidades
letivas

Sequência nº 2
Leitura integral da obra “Frei
Luís de Sousa “ de Almeida
Garrett.

Sequência nº5
Três sonetos dos “Sonetos
Completos” de Antero de
Quental
Sequência nº6
“O Livro de Cesário Verde”:
“ O sentimento de um
ocidental (leitura
obrigatória);
“Num bairro moderno”;
“A Débil”;
“De Tarde"

Projeto de leitura
No decurso do ano letivo, os alunos procederão a exposições orais, tendo por base leituras
efetuadas no âmbito do Projeto de Leitura.
Compreensão do
oral e expressão
oral

Discurso político; debate; apreciação crítica (de debate, de filme, de peça de teatro, de livro,
de exposição ou outra manifestação cultural). Texto de opinião.

Leitura

Artigo de divulgação científica, Discurso político; debate; apreciação crítica (de debate, de
filme, de peça de teatro, de livro, de exposição ou outra manifestação cultural). Texto de
opinião.

Escrita

Exposição sobre um tema. Apreciação crítica (de debate, de filme, de peça de teatro, de livro,
de exposição ou outra manifestação cultural). Texto de opinião.

Gramática

1. Retoma (em revisão) dos conteúdos estudados no 10.º ano.
2. Discurso, pragmática e linguística textual.
2.1. Texto e textualidade: a) coerência textual (compatibilidade entre as ocorrências
textuais e o nosso conhecimento do mundo; lógica das relações intratextuais); b) coesão
textual: - lexical: reiteração e substituição; - gramatical: referencial (uso anafórico de
pronomes), frásica (concordância), interfrásica (uso de conectores), temporal (expressões
adverbiais ou preposicionais com valor temporal, ordenação correlativa dos tempos
verbais).
2.2. Reprodução do discurso no discurso: a) citação, discurso direto, discurso indireto e
discurso indireto livre; b) verbos introdutores de relato do discurso.
2.3. Dêixis: pessoal, temporal e espacial.
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