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Sentidos 11, Português 11º ano de Ana Catarino, Ana Felicíssimo, Isabel Castiajo e Mª José Peixoto – ASA. 
 

Aprendizagens essenciais 
Total de aulas 

previstas 
Conhecimentos, capacidades e atitudes Áreas Temáticas / Conteúdos 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA  
Ler e interpretar textos literários.  
Apreciar textos literários.  
Situar obras literárias em função de 
grandes  marcos históricos e culturais.   

GRAMÁTICA  
Explicitar aspetos essenciais da sintaxe e 
da  lexicologia do português.  

ORALIDADE  
Ler e interpretar textos literários.  
Apreciar textos literários.  

LEITURA  
 Ler e interpretar textos de diferentes 
géneros  e graus de complexidade.  

Utilizar procedimentos adequados ao 
registo  e ao tratamento da informação.  
Ler para apreciar criticamente textos   
variados.  

ESCRITA  
Planificar a escrita de textos.  
Escrever textos de diferentes 
géneros e  finalidades.  
Redigir textos com coerência e 
correção  linguística. 

 

1ª semana  

1º Semestre  

∙ Recuperação das aprendizagens (1 SEMANA)  
. DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO LITERÁRIA:  
- Texto épico “Os Lusíadas”  

 . GRAMÁTICA:  
 - Analisar com segurança frases simples e complexas (identificação de constituintes e das respetivas  funções 
sintáticas, divisão e classificação de orações).  

Sequência de diagnose  
Leitura e interpretação de textos orais e escritos; Produção de textos orais e escritos; Explicitação de aspetos  
essenciais da sintaxe e da lexicologia do português.   

Padre António Vieira, “Sermão de Santo António aos peixes”  
Almeida Garrett, “Frei Luís de Sousa” (integral)  
Projeto de leitura: “O Retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde  
Camilo Castelo Branco, “Amor de perdição”   

 
Recursos expressivos  
Debate; Discurso político; Exposição sobre um tema; Apreciação crítica; Texto de opinião  – 
Sistematização de conhecimentos sobre os diferentes constituintes da frase e das funções sintáticas  
internas à frase.   
– Explicitação do conhecimento gramatical relacionado com a articulação entre constituintes e entre  
frases.   

– Reconhecimento dos valores semânticos de palavras considerando o respetivo étimo.  
 

 
1º semestre 
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Aprendizagens essenciais 
Total de aulas 

previstas 
Conhecimentos, capacidades e atitudes Áreas Temáticas / Conteúdos 

 2º semestre  
Eça de Queirós, “Os Maias” (integral);  
Recursos expressivos  
Debate; Discurso político; Exposição sobre um tema; apreciação crítica; Texto de opinião 
– Análise dos processos de coesão e de progressão do texto como a anáfora.   
– Utilização intencional dos processos de coesão textual (gramatical e lexical).  
– Utilização intencional das modalidades de reprodução do discurso (incluindo discurso indireto livre).  
– Conhecimento da referência deítica (deíticos e respetivos referentes).  

Antero de Quental, Sonetos completos   
Cesário Verde, Cânticos de Realismo (O Livro de Cesário Verde); Recursos expressivos Documentário; 
Exposição sobre um tema; Artigo de opinião; Apreciação crítica; Texto de opinião 

 
2º semestre 

 
Em relação ao Português do 11º ano, o aluno deve ser capaz de:   
Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral; produzir textos orais de diferentes géneros e com diferentes finalidades; ler e 
interpretar textos de diferentes géneros e graus de complexidade; ler para apreciar criticamente textos variados; redigir textos com coerência e correção  
linguística; explicitar aspetos essenciais da sintaxe e da lexicologia do português. 

 


