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ENSINO SECUNDÁRIO - CURSO PROFISISONAL DE TURISMO 
Ano Letivo 2019/2020       Ciclo de Formação: 2017-2020 

Nº DO PROJETO: PCH 01-…-… (2017/2020)     

PORTUGUÊS – MÓDULO 9 - 

|PLANIFICAÇÃO ANUAL|  
Documentos Orientadores: Programa de Português componente de formação sociocultural  dos cursos do Ensino Profissional/ Aprendizagens essenciais/ Perfil do aluno  

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
Nº DE AU-

LAS 
AVALIAÇÃO 

 

Módulo 9 

CONTOS 

(2 contos) 

 

 

 

 

 

 

 De Manuel da Fonseca - “Sempre é 

uma companhia” 

– Solidão e convivialidade 

– Relação entre as personagens 

– Caracterização do espaço: físico, psicológico e 

sociopolítico 

– Importância das peripécias inicial e final 

e 

 De Mário de Carvalho - “Famílias 

desavindas” 

– História pessoal, social, histórica 

– Dimensão irónica do conto 

– Linguagem, estilo e estrutura 

▪ O conto: unidade de ação; brevidade 

narrativa; concentração de tempo e espaço; 

número limitado de personagens 

▪ A estrutura da obra 

▪ Discurso direto e indireto 

ORALIDADE (O) 

(Compreensão Oral – CO) 

O1. Interpretar textos orais de diferentes géneros 

O2. Registar e tratar a informação 

(Expressão Oral – EO) 

O3. Planificar intervenções orais 

O4. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação 
oral 

O5. Produzir textos orais com correção e pertinência 

O6. Produzir textos orais de diferentes géneros e com diferentes 
finalidades 

 

41 

TEM- 

POS 

 

 

 

 

 

Cf. Critérios Específicos 

de avaliação da 

disciplina para os cursos 

profissionais 

qualificantes 

 

Modalidades  

de avaliação: 

– Diagnóstica 

– Formativa 

– Sumativa 
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JOSÉ SARAMAGO, 

Memorial do Convento 

(excertos) 

▪ Recursos expressivos 

– Coesão textual 

– Funções sintáticas 

– Subordinação 

– Discurso direto e indireto 

– Valor modal (novo) 

– Organização das sequências textuais (novo) 

– Exposição sobre um tema 
 

– Apreciação crítica 
 

 De José Saramago - Memorial do 

Convento 

- O título e as linhas de ação. 

- Caracterização das personagens. 

- Relação entre elas.  

- O tempo histórico e o tempo da narrativa.  

- Visão crítica.  

- Dimensão simbólica.  

Linguagem, estilo e estrutura. 

LEITURA (L) 

L7. Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de 
complexidade. 

L8. Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao tratamento da 
informação. 

L9. Ler para apreciar criticamente textos variados. 

ESCRITA (E) 

E10. Planificar a escrita de textos. 

E11. Escrever textos de diferentes géneros e finalidades. 

E12. Redigir textos com coerência e correção linguística. 

E13. Rever os textos escritos. 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA (EL) 

EL14. Ler e interpretar textos literários. 

EL15. Apreciar textos literários. 

EL16. Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e 
culturais. 

GRAMÁTICA (G) 

G17. Construir um conhecimento reflexivo sobre a estrutura e o uso 
do português. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base em: 

• observação direta 

• trabalhos 

individuais, de pares 

e/ou de grupo 

• fichas 

• testes 

• apresentações orais 

• atitudes e valores 

•  auto e 

heteroavaliação 
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G18. Reconhecer a forma como se constrói a textualidade. 

G19. Explicitar aspetos da semântica do português. 

 

 

 

  


