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 Objetivos UNIDADES/CONTEÚDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 
PERÍODO 

 
• Diversificar as experiências de leitura 
de modo a desenvolver a reflexão 
crítica, a sensibilidade estética e a 
imaginação. 
 

 • Desenvolver a competência de leitura 
crítica a partir do contacto com vários 
modos, géneros e convenções textuais.  
 

 • Consolidar hábitos de leitura 
ecléctica, através do contacto frequente 
e gradualmente mais consciente e 
autónomo com os livros.  
 

• Ampliar o conhecimento dos 
contextos culturais de produção e de 
recepção das obras e respectivas 
contingências, reconhecendo o texto 
literário como objecto que transcende 
as suas circunstâncias. 
 

• Utilizar uma terminologia literária 
adequada e rigorosa sempre que o 
discurso analítico assim o suscitar. 
 

 • Apreciar a Literatura, reconhecendo-
lhe a sua função de valorização social, 
cultural, pessoal e ética. 
 

 • Produzir textos de diferentes 
tipologias, escrevendo sobre o texto, a 
partir do texto e com o texto, 
integrando competência textual e 
expressão pessoal. 
 

• Relacionar a Literatura com outras 
formas de arte e outros produtos 
culturais da actualidade, descobrindo a 
especificidade da experiência estética e 
da fruição individual que dela decorrem. 

 
Módulo introdutório: programa; avaliação; materiais; 
metodologias de trabalho; calendarização das actividades; 
diagnose de conhecimentos. 
 
 
Modulo 1- Romantismo, Realismo e simbolismo: 
 
Texto de teatro: Almeida Garrett – Um Auto de Gil Vicente 
 
Poesia: antologia dos seguintes autores: Almeida Garrrett; 
Antero de Quental, Cesário Verde, António nobre, Camilo 
Pessanha 
 
 
Projeto Individual de Leitura (P.I.L.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
PERÍODO 

 
Módulo 1 (continuação)  
 
Prosa: Camilo Castelo Branco – Amor de Perdição 
 
Prosa: Eça de Queirós – Os Maias 
 
Módulo 2- De Orpheu à Contemporaneidade: 
 
Poesia: antologia de quatro autores: Mário de Sá -Carneiro, 
Sophia de Mello Breyner, Alexandre O’ Neill e Manuel Alegre  
Projeto Individual de Leitura (P.I.L.)  
 

 
 

3º 
PERÍODO 

 
Prosa: Vergílio Ferreira, Aparição 
 
Texto de Teatro: Raul Brandão, O Doido e a Morte  
 
Projeto Individual de Leitura (P.I.L.) – 1/3 das aulas semanais 
 

 


