
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GARCIA DE ORTA 
PLANIFICAÇÃO SINTESE ANO LETIVO DE 2022-23 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS  11º ANO 

 

Domínio, Tema, Conhecimentos 
Gestão do 

tempo 
 
Oralidade 
- Compreensão do oral: exposição sobre um tema; discurso político 
- Expressão oral: exposição sobre um tema; texto de opinião; apreciação crítica 
Leitura: discurso político; artigo de opinião; apreciação crítica 
Escrita: exposição sobre um tema; apreciação crítica; texto de opinião 
Educação Literária: Padre António Vieira, Sermão de Santo António - Capítulos I e V (leitura 
integral); excertos dos capítulos II, III, IV e VI; Almeida Garrett, Frei Luís de Sousa 
Gramática: progressão temática, coerência, coesão (gramatical e lexical); dêixis (pessoal, 
temporal e espacial) e referência deíctica 
Retoma: classes de palavras; funções sintáticas, frase complexa; arcaísmos e neologismos; 
relações semânticas entre palavras, processos de formação de palavras; étimos e valores 
semânticos; processos fonológicos; modalidade e valor modal; atos de fala; mecanismos de 
coesão e progressão - anáfora 

 

 
1º PERÍODO 

 
13 semanas 
( 52 aulas) 

 
Oralidade 
- Compreensão do oral: exposição sobre um tema; debate 
- Expressão oral: exposição sobre um tema; texto de opinião; apreciação crítica 
Leitura: exposição sobre um tema; artigo de opinião; apreciação crítica 
Escrita: exposição sobre um tema; apreciação crítica; texto de opinião 
Educação Literária: Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição (introdução, capítulos I, 
IV, X, XIX e Conclusão); Antero de Quental, Sonetos Completos (2 sonetos); Eça de 
Queirós, Os Maias (início) 
Gramática: progressão temática, coerência e coesão; dêixis (pessoal, temporal e espacial) e 
referência deíctica; modalidades de reprodução do discurso 
Retoma: classes de palavras; funções sintáticas, frase complexa; arcaísmos e neologismos; 
relações semânticas entre palavras; modalidade e valor modal; atos de fala 
 

 
2º PERÍODO 

 
12 semanas 
( 48 aulas) 

 
Oralidade 
- Compreensão do oral: exposição sobre um tema; artigo de opinião 
- Expressão oral: exposição sobre um tema; texto de opinião; apreciação crítica 
Leitura: exposição sobre um tema; artigo de opinião; apreciação crítica 
Escrita: exposição sobre um tema; apreciação crítica; texto de opinião 
Educação Literária: Eça de Queirós, Os Maias (conclusão); Cesário Verde, Cânticos do Realismo 
(leitura integral de O Sentimento dum     Ocidental) 
Gramática/Retoma: classes de palavras; sintaxe; semântica; lexicologia; discurso, retórica, 
pragmática e linguística textual 
   

 
3º PERÍODO 

 
8 semanas 
( 32 aulas) 

 
 
 
 
 

OBS: Não se trata de uma planificação rígida, pelo que poderá estar sujeita a reajustes pontuais, em função das 

características e necessidades específicas dos alunos e de acordo com as prioridades delineadas no âmbito dos 

planos de turma, embora tendo sempre em vista as aprendizagens essenciais e o PASEO. 


