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Informações da disciplina de Português -12º ano 

RESUMO DA PLANIFICAÇÃO 

1.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: 52 

Temas / Conteúdos: 

Educação Literária - Leitura  
Texto lírico: Fernando Pessoa, Ortónimo e Heterónimos - (Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Bernardo 
Soares). 

2.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: 58 

Temas / Conteúdos: 

Texto épico-lírico - “Mensagem” de Fernando Pessoa; 
Texto narrativo: “O Ano da Morte de Ricardo Reis” de José Saramago. 
Texto narrativo: - Contos do século XX : “Sempre é uma Companhia” de Manuel da Fonseca e “George” de Mª Judite de 
Carvalho. 

3.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: 28 

Temas / Conteúdos: 

Texto lírico – Estudo de poesias de três autores do século XX: Eugénio de Andrade, Manuel Alegre e Miguel Torga. 

Oralidade, leitura e escrita: Prática de diferentes tipologias de textos e géneros textuais. 

Gramática - Ao longo do ano, será consolidado o estudo dos conteúdos gramaticais lecionados em anos anteriores. 

Texto e textualidade, valor temporal, valor aspetual e valor modal. 

Projeto de Leitura - Obrigatória a leitura de, pelo menos, um livro dos indicados no programa da disciplina. 

Nota: Ao longo do ano, serão feitas revisões sobre conteúdos programáticos dos 10º e 11º anos, que serão objeto de avaliação nos        

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS /CAPACIDADES - 95% (Leitura, Educação Literária, 

Escrita e Gramática – 75%; Oralidade – 20%) 

- Instrumentos de avaliação: Fichas de avaliação (duas em cada período e uma no 3º); fichas de trabalho e 

outros questionários de natureza diversa (de compreensão escrita, de verificação da leitura, de ortografia ou 

de gramática); textos escritos de diferentes tipologias textuais; testes de compreensão oral; expressão oral 

(apresentação de obras/contos/textos no âmbito do projeto de leitura). 

2. DOMÍNIO DO COMPORTAMENTO, ATITUDES E VALORES * - 5% 

- Instrumentos de avaliação: Grelhas de observação, registo de comportamentos, atitudes e valores. 

    * Comportamentos, atitudes e valores: a atenção, o interesse, a participação e a colaboração nas atividades propostas 
(da aula e de casa); a perseverança, o empenho na aprendizagem e a postura na aula; o desenvolvimento pessoal e a 
autonomia; o relacionamento interpessoal; a assiduidade e a pontualidade; a iniciativa e o sentido de responsabilidade; 
a interiorização e o respeito por regras e normas de convívio e de trabalho; e a presença nas aulas com o material 
necessário. 

3. PONDERAÇÃO POR PERÍODO 

1º período – 100%; 2º período – 40% (1ºp) + 60% (2ºp); 3º período - 60% (2ºp) + 40% (3ºp). 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: Para todas as aulas: Manual “Sentidos”; caderno diário e material de escrita. 


