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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 

 
1º Semestre 

 

• Recuperação das aprendizagens  
. 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. 

 

Lírica trovadoresca: cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escárnio e maldizer 

Crónica de D. João I, de Fernão Lopes 

Exposição sobre um tema 

Apreciação crítica 

Documentário 

Anúncio publicitário 

Palavras divergentes e palavras convergentes. Fonética e fonologia 

 
O português: génese, variação e mudança 

Consolidação de conteúdos gramaticais anteriormente lecionados 

Funções sintáticas: complemento do nome e do adjetivo 

 

Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente  

 
1ª semana  

 
 
 

 
1º semestre 

 
 

 
± 72 aulas 
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linguística.  
2º Semestre 

 
Projeto de leitura: “Capitães da Areia” de Jorge Amado 

Síntese 

    Rimas, de Luís de Camões 
Processos irregulares de formação de palavras 

Os Lusíadas, de Luís de Camões 

Artigo de divulgação científica / Relato de viagem / Projeto de leitura 

Reportagem 

Geografia do português no mundo/ Funções sintáticas: predicativo do complemento direto / A frase 
complexa: coordenação e subordinação; Atos ilocutórios; Modalidade e valor modal. 

 
 

2º semestre 

 
 

± 72 aulas 
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Em relação ao Português do 10º 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; conhecer a origem e a evolução do português; explicitar aspetos essenciais da sintaxe e da lexicologia do português. 


