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Módulo 15 – Textos de Teatro
Auto da Barca do Inferno, Gil Vicente
Competências
Nucleares

Níveis de desempenho

Conteúdos / Atividades

- Saber escutar e compreender textos de teatro.
Compreensão Oral

- Apreender os sentidos implícitos e explícitos
do texto.

Escuta
/
visionamento
da
representação do auto selecionado.
- Características específicas do texto
dramático.

- Selecionar e reter a informação necessária.

- Tomada de notas.
- Participar ativamente
interação verbal.
Expressão Oral

em

situações

de
- Dramatização de um excerto do auto.

-Adaptar o discurso em função das reações do
interlocutor.

- Debate e interação verbal.

Instrumentos de avaliação /
Registo

Avaliação
diagnóstica,
formativa e sumativa (fichas de
compreensão
oral,
compreensão escrita, expressão
escrita, gramática)

Leitura

- Selecionar a estratégia de leitura adequada ao
objetivo.
- Ler voluntária e continuadamente para
recreação e para obtenção de informação.

(35 tempos 45’)

1º Período

Atelier de leitura
- Apreender os sentidos do texto.

Módulo 15

- Observação direta: fichas de
registos de observação direta da
participação, comportamento e
responsabilidade.
- Fichas de leitura / trabalho.

- Distinguir as formas naturais de literatura.

Calendarização

- Apresentações orais.
Textos de teatro:
Auto da Barca do Inferno, Gil
Vicente
(Personagens-tipo, o cómico e a sátira
social)
- Textos informativos diversos.
- Textos para leitura recreativa.
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- Produção e exposição de
diferentes tipos de discursos.
- Exposição de opiniões e/ ou
argumentos.

(24 tempos)

+
2º Período
(11 tempos)

Competências
Nucleares

Níveis de desempenho

Conteúdos / Atividades

Instrumentos de avaliação /
Registo

Oficina de escrita

Expressão
Escrita

- Produzir textos para fins informativos.
- Recriar textos lidos.
-Usar vocabulário apropriado e preciso.

- Produção de textos informativos a
partir de trabalhos de pesquisa.

- Produção, aperfeiçoamento,
reescrita e partilha de textos.

- Textos expressivos e lúdicos:
escrever uma narrativa ou texto
dramático a partir de um texto literário.

- Trabalhos de pesquisa.

- Auto e heteroavaliação.
- Reconhecer
Português.

a

variação

histórica

do

- Selecionar a complexidade gramatical e o
vocabulário requerido no debate.
Gramática

- Identificar classes de palavras variáveis.
- Reconhecer o grupo adverbial.
- Aplicar as regras da textualidade.
-Usar
instrumentalmente
dicionários
e
enciclopédias em suporte de papel e/ou
multimédia.

Laboratório da língua

- Revisão de alguns conteúdos
lecionados em anos anteriores,
conforme as dificuldades da turma.
- Variação e normalização linguística
(variação histórica e português antigo).
- Classes de palavras variáveis
(subclasses do pronome – pronome
indefinido).
- Sintaxe: grupo adverbial e funções
sintáticas.
- Pragmática e linguística textual: texto
(continuidade, progressão, coesão e
coerência).
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Calendarização

Módulo 16 – Textos Épicos
Os Lusíadas, Luís de Camões
Competências
Nucleares

Níveis de desempenho
- Saber escutar e compreender o texto épico.

Compreensão Oral

- Apreender os sentidos do texto.
- Selecionar e reter a informação necessária.

Expressão Oral

- Participar ativamente
interação verbal.

em

- Escuta / visionamento de um
documentário.
- Audição de estrofes de Os
Lusíadas.

situações de
- Leitura expressiva de estrofes de
Os Lusíadas.

-Adaptar o discurso em função das reações do
interlocutor.
- Narrar acontecimentos e situações de modo a
prender a atenção do leitor.

- Distinguir as formas naturais de literatura.
- Apreender os sentidos do texto épico.
Leitura

Conteúdos / Atividades

- Narração de episódios de Os
Lusíadas.
- Interação verbal.

- Textos informativos diversos.
Textos épicos

- Identificar aspetos específicos.

Os Lusíadas, de Luís de
Camões:

- Selecionar a estratégia de leitura adequada
ao objetivo.

. Proposição
. Consílio dos Deuses (canto I)

- Ler voluntária e continuadamente para
recreação e para obtenção de informação.

. episódio do Inês de Castro (Canto
III)
. episódio do gigante Adamastor
(Canto V)
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Instrumentos de
avaliação / Registo

Calendarização

- Avaliação diagnóstica,
formativa
e
sumativa
(fichas de compreensão
oral, compreensão escrita,
expressão
escrita,
gramática)
- Observação direta: fichas
de registos de observação
direta da participação,
comportamento
e
responsabilidade.
- Fichas
trabalho.

de

leitura

/

- Apresentações orais.
- Produção e exposição de
diferentes tipos de
discursos.
- Exposição de opiniões e/
ou argumentos.

Módulo 16
(25 tempos 45’)

2º período
(11 tempos)

+
3º período
(14 tempos)

(Os modelos clássicos e a
originalidade da epopeia ação
camoniana; os planos narrativos e
a épica)

Expressão Escrita

- Textos para leitura recreativa em
interação com a obra Os Lusíadas.

- Trabalhos de pesquisa.

Oficina de escrita

- Auto e heteroavaliação.

- Narrar episódios lidos.

- Produção de:

- Utilizar a escrita para registar intervenções
segundo modelos.

. texto narrativo ou apreciação a
partir de um episódio de Os
Lusíadas.

- Exprimir opiniões pessoais sobre textos lidos
(temas, atitudes e valores).

. ata.
Laboratório da língua

do

Variação
e
normalização
linguística (variação histórica e
português clássico).

- Identificar classes de palavras variáveis e
invariáveis.

- Classes de palavras variáveis
(subclasses
do
pronome
–
pronomes relativo e interrogativo).

- Reconhecer
Português.

Gramática

a

variação

histórica

- Classes de palavras invariáveis
(conjunções e subclasses).

- Classificar as frases complexas
- Reconhecer o complemento agente da
passiva.

Produção,aperfeiçoamento,
reescrita e partilha de
textos.

- Aplicar as regras da textualidade.

- Sintaxe: classificação de frases
complexas e funções sintáticas
(complemento agente da passiva).

-Usar
instrumentalmente
dicionários
e
enciclopédias em suporte de papel e/ou
multimédia.

- Pragmática e linguística textual:
texto (continuidade, progressão,
coesão e coerência).
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