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Unidade 0  

  

Ficha de avaliação de diagnóstico  
 

 

1º  

Unidade 1   

“Sermão de Santo António aos Peixes”, do Padre António Vieira  

  

Educação Literária  

- O contexto histórico-literário;  

- “Sermão de Santo António aos peixes”, Padre António Vieira – leitura 

acompanhada, análise e comentário da obra integral.  

  

Leitura  

Artigos de divulgação científica;  

Excerto de discursos políticos famosos.  

  

Escrita  

 - Texto expositivo sobre um tema;  

 - Texto de opinião;  

- Texto argumentativo.  

  

Oralidade  

- Exposição sobre um tema;  

- Discurso.  

  

Gramática  

- Funções sintáticas.  

- Orações.  

- Coesão e coerência textuais.  

- Campo lexical e campo semântico.  

- Modalidades de reprodução do discurso.  
 

 

 

1º 

 

Unidade 2  

“Frei Luís de Sousa”, de Almeida Garrett  

  

Educação Literária  

- Contexto histórico-literário;  

1º 



“Frei Luís de Sousa”, de Almeida Garrett: leitura acompanhada, análise e 

comentário da obra integral.  

  

Leitura  

- Discurso político;  

- Exposição sobre um tema.  

  

Escrita  

- Texto de opinião:  

- Apreciação crítica.  

Oralidade  

- Debate;  

- Exposição sobre um tema;  

- Apreciação crítica.  

Gramática  

- Deíticos;  

- Funções sintáticas;  

- Orações;   

- Campo lexical.  

 

Unidade 3  

“Amor de Perdição”, de Camilo Castelo Branco  

“Viagens na Minha Terra”, de Almeida Garrett  

  

Educação Literária  

- Contexto histórico-literário das obras em estudo:  

- Leitura acompanhada, análise e comentário de capítulos selecionados 

das duas obras.  

  

Leitura  

- Textos expositivos e complementares ao estudo das obras;  

- Texto de opinião.  

  

Escrita  

- Texto de opinião;  

- Texto expositivo;  

- Carta.  

Oralidade  

- Debate;  

- Exposição sobre um tema;  

- Apreciação crítica.  

Gramática  

- Reprodução do discurso no discurso – verbos introdutores;  

- Funções sintáticas;  

- Orações.  

 

 

 

 

 

 

 

2º 

Unidade 4  

“Os Maias”, de Eça de Queirós  

  

Educação Literária  

- Contexto histórico-literário;  

 

 

 



- “Os Maias”, de Eça de Queirós: estudo da obra, partindo da leitura 

acompanhada de excertos selecionados, com a respetiva análise e 

comentário.  

  

Leitura  

  

- Textos expositivos complementares à análise da obra;  

- Artigo de divulgação científica.  

  

Escrita  

- Texto descritivo.  

Oralidade  

- Debate;  

- Exposição sobre um tema;  

- Apreciação crítica.  

Gramática  

- Coesão e coerência textuais;  

- Funções sintáticas;  

- Orações.  

 

 

 

2º 

Unidade 5  

“Sonetos Completos”, de Antero de Quental  

  

Educação Literária  

- Contexto histórico-literário: vida e obra de Antero de Quental  

- Leitura acompanhada, análise e comentário dos sonetos:  

“O Palácio da Ventura”, “Sonho Oriental”, “Tormento do Ideal”,  “Na 

Mão de Deus”.   

  

Leitura  

- Textos complementares ao estudo da obra de Antero de Quental.  

  

  

Escrita  

- Texto expositivo/argumentativo.  

  

Oralidade  

- Apreciação crítica.  

Gramática  

- Deíticos, coesão e coerência;  

- Funções sintáticas;  

- Orações;   

- Campo lexical.  

 

 

 

 

 

 

 

3º 

Unidade 6  

“O Livro de Cesário Verde”  

  

Educação Literária  

- Contexto histórico-literário;  

- - Leitura acompanhada, análise e comentário dos poemas: “O 

sentimento dum Ocidental”, “Num Bairro Moderno”, “Cristalizações”, “A 

 

 

 

 



Débil”.  

Leitura  

- Textos expositivos complementares ao estudo da obra;  

- Artigo de opinião.  

  

Escrita  

- Texto de opinião:  

Oralidade  

- Apreciação crítica  

- Exposição/argumentação sobre um tema;  

  

Gramática  

- Processo irregulares de formação de palavras.  
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