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DOMÍNIO 
                                                                       CONTEÚDOS /               TÓPICOS DE CONTEÚDO 

  

 

   1. Poesia trovadoresca 

    Cantigas de amigo 

    Cantigas de amor  

    Cantigas de escárnio e maldizer  

 

Tópicos de Conteúdo  

    Contextualização histórico literária. 

    Representações de afetos e emoções. Espaços medievais, 

protagonistas e circunstâncias. Linguagem, estilo e estrutura. 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

 LITERÁRIA 

    2. Fernão Lopes, Crónica de D. João I - excertos de 2 capítulos 

(11, 115 ou 148 da 1.ª Parte) 

    Contexto histórico. 

    Afirmação da consciência coletiva. 

    Atores (individuais e coletivos). 

 

    3. Gil Vicente, Farsa de Inês Pereira (integral) 

    Caracterização das personagens. 

    Relações entre as personagens. 

    A representação do quotidiano. 

    A dimensão satírica. 

    Linguagem, estilo e estrutura. 

    4. Luís de Camões, Rimas 

    - Redondilhas 
    - Sonetos 

 

    Contextualização histórico-literária. 

    A representação da amada. 

    A representação da Natureza.  

    A experiência amorosa e a reflexão sobre o Amor. 

    A reflexão sobre a vida pessoal. 

    O tema do desconcerto; o tema da mudança. 

    Linguagem, estilo e estrutura. 

 



 
 

    

     5. Luís de Camões, Os Lusíadas: 

    -  visão global; 

    - a constituição da matéria épica: canto I, ests. 1 a 18; canto IX, 

ests.  52, 53, 66 a 70, 89 a 95; canto X, ests. 75 a 91; 

    - reflexões do Poeta: canto I, ests. 105 e 106; canto V, ests. 92 a    

100; canto VII, ests. 78 a 87; canto VIII, ests. 96 a 

 99; canto IX, ests. 88 a 95; canto X, ests. 145a 156. 

    Imaginário épico 

    matéria épica: feitos históricos e viagem 

    - sublimidade do canto 

    - mitificação do herói 

    Reflexões do poeta 

    Linguagem, estilo e estrutura 

     

    6. História Trágico-Marítima: “As terríveis aventuras de Jorge de       

Albuquerque Coelho (1565)”(excertos). 

 

 

    Aventuras e desventuras dos Descobrimentos 

 

 

 

 

 

 

GRAMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.O português: génese, variação e mudança 

1.1.Principais etapas da formação e da evolução do português 

1.2.Fonética e fonologia 

1.3.Etimologia 

1.4.Geografia do português no mundo 

     2.Sintaxe 

2.1.Funções sintáticas 

2.2.A frase complexa: coordenação e subordinação 

    3. Lexicologia 

3.1.Arcaísmos e neologismos. 

3.2.Campolexical e campo semântico. 

3.3.Processos irregulares de formação de palavras: extensão semântica, empréstimo, amálgama, sigla, acrónimo 

 e truncação. 

 



 
 

 

 

 

ORALIDADE 

 

    Compreensão do Oral: 

    Reportagem 

    Documentário 

    Anúncio publicitário 

     Expressão Oral: 

    Síntese (1- 3 minutos) 

    Apreciação crítica (de reportagem, de documentário, de entrevista, de livro, de filme, de exposição ou outra manifestação cultural) 

  (2 – 4 minutos) 

    Apresentação oral (sobre obras, partes de obras ou tópicos do programa - Educação literária) (5 – 7 minutos) 

 

LEITURA 

    Relato de viagem 

    Artigo de divulgação científica 

    Exposição sobre um tema  

     Apreciação crítica (de filme, de peça de teatro, de livro, de exposição ou outra manifestação cultural) 

 

ESCRITA 

    Síntese 

    Exposição sobre um tema – Educação Literária (120 – 150 palavras) 

    Apreciação crítica 

 

 

Notas: 

1- Os domínios da Oralidade, Leitura, Escrita e Gramática serão lecionados em articulação com os conteúdos da Educação Literária. 

 

2- O Projeto de Leitura será realizado em articulação com os outros domínios, ao longo do ano, e tem um peso na avaliação em cada um dos períodos. 

 


