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1. Fernando Pessoa
  Vídeo introdutório

  No vídeo de introdução à unidade, são referidos os principais factos da vida de Fernando Pessoa. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	de	interrogar	os	alunos	sobre	o	que	conhecem	acerca	da	vida	e	da	obra	do	poeta.

  Observação:

	 	 •	 	Uma	referência	à	vida	amorosa	de	Fernando	Pessoa,	com	a	leitura	de	excertos	das	cartas	a	Ofélia	Queirós,	
constituiria uma boa estratégia de motivação, antes da apresentação do vídeo.

2. Modernismo e Orpheu
 Apresentação em PowerPoint

  Nesta apresentação abordam‑se, esquematicamente, algumas características do Modernismo e do Moder‑
nismo português, dando destaque à publicação de Orpheu. 

 Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	momento	da	contextualização	histórica.

 Observações:

	 	 •	 	A	partir	da	frase	de	Álvaro	de	Campos	(diapositivo	3),	poderá	destacar-se	a	relação	entre	o	Modernismo,	
as vanguardas e o desejo de rutura com a tradição literária e artística.

	 	 •	 	O	nome	de	Álvaro	de	Campos	justifica	uma	referência	ao	conceito	de	«heterónimo»,	que	será	abordado	
nas aulas seguintes.

3. Fernando Pessoa — ortónimo e heterónimos
  Apresentação em PowerPoint

  Esta apresentação clarifica o significado dos termos «ortónimo» e «heterónimo» a partir de escritos de 
Fernando Pessoa e da análise etimológica dos dois vocábulos.   

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 Antes	do	início	estudo	da	poesia	de	Fernando	Pessoa	ortónimo.

1.1 POESIA DO ORTÓNIMO

4. Fernando Pessoa — temas da poesia do ortónimo
  Apresentação em PowerPoint

  Esta apresentação aborda os principais temas da poesia do ortónimo: teoria do fingimento artístico, dor  
de pensar (razão versus emoção), nostalgia da infância e sonho versus realidade. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	do	início	do	estudo	da	poesia	de	Fernando	Pessoa	ortónimo	(a	apresentação	de	uma	sistematização	
prévia pode ser necessária, dada a profundidade filosófica dos temas tratados poeticamente).

	 	 •	 	No	fim	do	estudo	da	poesia	de	Fernando	Pessoa	ortónimo,	para	consolidação	de	conhecimentos.	 
O PowerPoint pode ser explorado em articulação com a «Sistematização de conhecimentos» das páginas 
40 a 43.

GUIÃO DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MULTIMÉDIA
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5. «Autopsicografia»
  Faixa áudio 1

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Autopsicografia», de Fernando Pessoa.

6. Esquema‑síntese de «Autopsicografia»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Autopsico‑
grafia».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

7. Esquema‑síntese de «Isto»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Isto».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

8. Esquema‑síntese de «Ela canta, pobre ceifeira»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Ela canta, 
pobre ceifeira».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint. 

9. Esquema‑síntese de «A lavadeira no tanque»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «A lavadeira 
no tanque».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

  Observação:

	 	 •	 	Os	poemas	«Ela	canta,	pobre	ceifeira»	e	«A	lavadeira	no	tanque»	podem	ser	analisados	em	conjunto,	uma	
vez que as figuras femininas despertam, no sujeito poético, uma reflexão semelhante.

10. Esquema‑síntese de «Não sei se é sonho, se realidade»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Não sei se 
é sonho, se realidade».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.
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11. «Entre o sono e o sonho»
  Faixa áudio 2

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Entre o sono e o sonho», de Fernando Pessoa.

12. Esquema‑síntese de «Entre o sono e o sonho»
  Apresentação em PowerPoint

   A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Entre o 
sono e o sonho».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

13. Esquema‑síntese de «Quando as crianças brincam»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Quando as 
crianças brincam».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

14. Esquema‑síntese de «A criança que fui chora na estrada»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Quando as 
crianças brincam».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

  Observação:

	 	 •	 	Os	poemas	«Quando	as	crianças	brincam»	e	«A	criança	que	fui	chora	na	estrada»	podem	ser	analisados	
em conjunto, uma vez que tratam o tema da infância (idealizada).

15. Ficha formativa complementar e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos de Educação Literária de 11.º ano (Os Maias).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	formativa	como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	
subunidade «Poesia do ortónimo». Com o texto B, serão retomados conteúdos de 11.º ano.
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1.2 LIVRO DO DESASSOSSEGO

16. Fernando Pessoa — heterónimos
  Apresentação em PowerPoint

  Este PowerPoint apresenta informações sobre a biografia, as características físicas e o estilo dos três hete‑
rónimos — Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Estas informações encontram‑se nos textos 
«Tábua bibliográfica» (1928) e «Carta a Adolfo Casais Monteiro» (13 de janeiro de 1935).   

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	da	poesia	dos	heterónimos,	salientando	a	relação	mestre-discípulos,	que	inclui	Fer‑
nando Pessoa «ele só».

17. Livro do desassossego
  Vídeo

  O visionamento do oitavo episódio da série documental «Grandes livros» que aborda O Livro do desassossego 
poderá constituir um ponto de partida para a análise dos fragmentos do Livro do desassossego.

18. Bernardo Soares e o Livro do desassossego
  Apresentação em PowerPoint

  O PowerPoint apresenta informações sobre o semi‑heterónimo Bernardo Soares e a origem e características 
do Livro do desassossego (livro versus fragmento; características da prosa e características temáticas).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	dos	fragmentos.

	 	 •	 	Depois	da	análise	dos	fragmentos,	para	sistematizar	conclusões.	O	PowerPoint	pode	ser	explorado	em	
articulação com a «Sistematização de conhecimentos» das páginas 68 a 71.

19. «Eu nunca fiz senão sonhar»
  Faixa áudio 3

  O ficheiro inclui uma leitura de «Eu nunca fiz senão sonhar», fragmento 83 de O livro do desassossego.

20. Esquema‑síntese do fragmento 83 — «Eu nunca fiz senão sonhar»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao Fragmento 83.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	dos	fragmentos.

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	fragmento,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questio‑
nário sobre o texto, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

21.  Esquema‑síntese do fragmento 197 — «Quando outra virtude  
não haja em mim»

  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao Fragmento 197.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	dos	fragmentos.

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	fragmento,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questio‑
nário sobre o texto, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  
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22.  Esquema‑síntese do fragmento 314 — «O único viajante com 
verdadeira alma»

  Apresentação em PowerPoint

 A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao Fragmento 314.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	dos	fragmentos.

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	fragmento,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questio‑
nário sobre o texto, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

23. Esquema‑síntese do fragmento 361 — «Tudo é absurdo»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao Fragmento 361.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	dos	fragmentos.

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	fragmento,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questio‑
nário sobre o texto, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

24. O emprego, que perspetivas para as novas gerações? (ACEGE)
  Vídeo

  No vídeo são abordadas questões relacionadas com a empregabilidade jovem, as perspetivas futuras  
de emprego e a importância da qualificação. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	de	se	realizar	o	exercício	de	compreensão	do	oral	da	página	67.

25. Ficha formativa complementar e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos de Educação Literária de 11.º ano (poesia de Cesário Verde).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	formativa	como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	
subunidade «Livro do desassossego». Com o texto B, serão retomados conteúdos de 11.º ano.

1.3 POESIA DOS HETERÓNIMOS

26. Alberto Caeiro
  Vídeo introdutório

  No vídeo de introdução à poesia de Alberto Caeiro, são referidas as principais informações de que dispomos 
sobre este heterónimo pessoano. O vídeo apresenta também os traços gerais do pensamento antifilosófico 
de Alberto Caeiro.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	da	poesia	de	Alberto	Caeiro,	salientando	a	sua	posição	de	«mestre».	
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27. Características de Alberto Caeiro
  Apresentação em PowerPoint

  O PowerPoint apresenta informações sobre temas/ideias, estilo e linguagem da poesia de Alberto Caeiro. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	do	início	do	estudo	da	poesia	de	Alberto	Caeiro	(a	apresentação	de	uma	sistematização	prévia	
pode ser necessária, dada a profundidade filosófica dos temas tratados poeticamente).

	 	 •	 	No	fim	do	estudo	da	poesia	de	Alberto	Caeiro,	para	consolidação	de	conhecimentos,	em	articulação	com	
a «Sistematização de conhecimentos» relativa a este heterónimo, nas páginas 110 e 111.

28. «Eu nunca guardei rebanhos»
  Faixa áudio 4

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Eu nunca guardei rebanhos», de Alberto Caeiro. 

29. Esquema‑síntese de «Eu nunca guardei rebanhos»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Eu nunca 
guardei rebanhos» (O guardador de rebanhos — I).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

30. Esquema‑síntese de «Tudo que vejo está nítido como um girassol»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Tudo o que 
vejo está nítido como um girassol» (O guardador de rebanhos — II).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

31. Esquema‑síntese de «Sou um guardador de rebanhos»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Sou um 
guardador de rebanho» (O guardador de rebanhos — IX).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

32. Ricardo Reis
  Vídeo introdutório

  No vídeo de introdução à poesia de Ricardo Reis, são referidas as principais informações de que dispomos 
sobre o heterónimo pessoano. O vídeo apresenta também os traços gerais do pensamento de Ricardo Reis.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	da	poesia	de	Ricardo	Reis.
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33. Características de Ricardo Reis
  Apresentação em PowerPoint

  O PowerPoint apresenta informações sobre temas/ideias da poesia, estilo e linguagem de Ricardo Reis. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	de	se	dar	início	ao	estudo	da	poesia	de	Ricardo	Reis	(a	apresentação	de	uma	sistematização	prévia	
pode ser necessária, dada a profundidade filosófica dos temas tratados poeticamente);

	 	 •	 	No	fim	do	estudo	da	poesia	de	Ricardo	Reis,	para	consolidação	de	conhecimentos	(o	PowerPoint	pode	
ser explorado em articulação com a «Sistematização de conhecimentos» relativa a este heterónimo, nas 
páginas 111 e 112).

34. Epicurismo e estoicismo
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese das principais características das duas escolas filosóficas que 
influenciaram Ricardo Reis: Epicurismo e Estoicismo. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	do	início	do	estudo	da	poesia	de	Ricardo	Reis,	chamando	a	atenção	dos	alunos	para	a	dimensão	
ética dos seus poemas e a relação entre a filosofia de vida proposta nesses poemas e os postulados das 
duas escolas filosóficas.

35. «Vem sentar‑te comigo, Lídia, à beira do rio»
  Faixa áudio 5

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Vem sentar‑te comigo, Lídia, à beira do rio», de Ricardo Reis. 

36. Esquema‑síntese de «Vem sentar‑te comigo, Lídia, à beira do rio»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Vem sentar‑
‑te comigo, Lídia, à beira do rio».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

37. Esquema‑síntese de «Mestre, são plácidas»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Mestre, são plácidas».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

38. Esquema‑síntese de «A última ode»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «A última ode».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  
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39. Esquema‑síntese de «Não tenhas nada nas mãos»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Não tenhas 
nada nas mãos».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

40. Álvaro de Campos
  Vídeo introdutório

  No vídeo de introdução à poesia de Álvaro de Campos, são referidas as principais informações de que 
dispomos sobre o heterónimo pessoano. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	da	poesia	de	Álvaro	de	Campos.

41. Características de Álvaro de Campos
  Apresentação em PowerPoint

  O PowerPoint apresenta informações sobre as três fases da poesia de Álvaro de Campos e o estilo/linguagem 
dos poemas deste heterónimo pessoano. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	do	início	do	estudo	da	poesia	de	Álvaro	de	Campos.

	 	 •	 	No	fim	do	estudo	da	poesia	de	Álvaro	de	Campos,	para	consolidação	de	conhecimentos	(o	PowerPoint	
pode ser explorado em articulação com a «Sistematização de conhecimentos» relativa a este heterónimo, 
nas páginas 112 e 113).

42. «Ode triunfal»
  Faixa áudio

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Ode triunfal», de Álvaro de Campos.

43. Esquema‑síntese de «Ode triunfal»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Ode triunfal».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

44. Esquema‑síntese de «Aniversário»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Aniversário».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.
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45. Esquema‑síntese de «Poema em linha reta»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Poema em 
linha reta».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

46. «E se fosse consigo?» — bullying
  Vídeo

  O vídeo aborda a temática do bullying, demonstrando a atitude das pessoas perante este fenómeno e 
indicando, pedagogicamente, as abordagens possíveis nestes casos.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	da	realização	do	exercício	de	compreensão	do	oral	da	página	107	do	manual.

47. Esquema‑síntese de «Lisbon revisited (1923)»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Lisbon  
revisited (1923)».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

48. Ficha formativa complementar e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos de Educação Literária de 11.º ano (poesia de Cesário Verde).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	formativa	das	como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	
subunidade «Poesia dos heterónimos». Com o texto B, serão retomados conteúdos de 11.º ano.

1.4 MENSAGEM

49. Fernando Pessoa — Mensagem
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação aborda os seguintes temas: I — Fernando Pessoa e os outros poetas; II — Mensagem e 
Portugal; III — O mito em Mensagem; IV — A estrutura de Mensagem; V — A visão da História em Mensagem.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	da	obra,	juntamente	com	a	ficha	informativa	sobre	a	estrutura	do	livro,	ou	em	arti‑
culação com a «Sistematização de conhecimentos» das páginas 144 a 151.
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50. Ficha informativa sobre a estrutura de Mensagem
  Apresentação em PowerPoint

  Esta ficha informativa apresenta a estrutura da obra Mensagem.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	da	obra,	explicando	a	relação	entre	a	estrutura	concebida	por	Fernando	Pessoa	e	as	
ideias mais importantes do seu projeto literário.

51. «O dos Castelos»
  Faixa áudio 7

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «O dos Castelos», de Mensagem. 

52. Esquema‑síntese de «O dos Castelos»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «O dos Cas‑
telos».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

53. Esquema‑síntese de «O das Quinas»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «O das Quinas».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

54. Esquema‑síntese de «Ulisses»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Ulisses».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

55. Esquema‑síntese de «D. Dinis»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «D. Dinis».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.
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56. Esquema‑síntese de «D. Sebastião, Rei de Portugal»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «D. Sebastião, 
Rei de Portugal».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

57. «25.ª hora» — crise dos refugiados
  Vídeo

  Debate sobre a crise dos refugiados que aborda os potenciais problemas e soluções e qual deve ser a 
postura do Estado português perante este fenómeno.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	da	realização	do	exercício	de	compreensão	do	oral	da	página	135.

58. Esquema‑síntese de «Horizonte»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe apresenta um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema 
«Horizonte».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

59. «O Mostrengo»
  Faixa áudio 8

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «O Mostrengo», de Fernando Pessoa.

60. Esquema‑síntese de «O Mostrengo»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «O Mostrengo».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

61. Esquema‑síntese de «Mar Português»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Mar Portu‑
guês».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  
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62. Esquema‑síntese de «Quinto Império»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Quinto 
Império».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

63. Esquema‑síntese de «Nevoeiro»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Nevoeiro».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

64. Ficha formativa complementar e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos da Educação Literária de 11.º ano (Frei Luís de Sousa, de Almeida 
Garrett).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	formativa	como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	
subunidade «Mensagem». Com o texto B, serão retomados conteúdos de 11.º ano.

65. Ficha de compreensão do oral (I) e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  O exercício de compreensão do oral (diálogo argumentativo) é elaborado a partir de um excerto do pro‑
grama «Pessoal… e transmissível», da TSF. Carlos Vaz Marques entrevista Paulo Cavalcanti, autor de Fernando 
Pessoa, uma quase autobiografia. O texto que os alunos irão ouvir inclui referências a aspetos da biografia 
de Fernando Pessoa e à relação entre a criação literária e a vida do autor.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	no	início	do	estudo	da	poesia	de	Fernando	Pessoa,	avaliando	a	oralidade	
(compreensão).

66. Ficha de compreensão do oral (II) e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  O exercício de compreensão do oral (debate) é elaborado a partir das intervenções de Gonçalo M. Tavares 
e Luísa Costa Gomes sobre o tipo de conhecimento que a literatura pode transmitir. O debate sobre  
«O conhecimento da literatura» teve lugar no Festival Internacional de Cultura de Cascais. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	no	âmbito	do	estudo	da	poesia	de	Fernando	Pessoa.	O	tema	das	inter‑
venções de Gonçalo M. Tavares e Luísa Costa Gomes pode ser relacionado com uma poesia em que 
surgem determinados temas abordados pela filosofia (identidade, natureza da realidade, perceção sen‑
sorial e conhecimento, etc.).
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67. Ficha de compreensão do oral (III) e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  O exercício de compreensão do oral (debate) é elaborado a partir de um excerto do debate sobre o tema 
«Literatura e revolução de mentalidades», que teve lugar no Festival Internacional de Cultura de Cascais.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	como	um	exercício	complementar	de	compreensão	do	oral	(debate).

68. Ficha de compreensão do oral (IV) e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  O exercício de compreensão do oral (diálogo argumentativo) é elaborado a partir de um excerto do pro‑
grama «Pessoal… e transmissível», da TSF, no qual Carlos Vaz Marques conversa com o músico Samuel Úria.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	como	um	exercício	complementar	de	compreensão	do	oral	(diálogo	
argumentativo).
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2.1 «SEMPRE É UMA COMPANHIA», Manuel da Fonseca

69.	 Características	do	conto
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação aborda, esquematicamente, as principais características do conto.

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Antes	de	se	dar	início	ao	estudo	dos	dois	contos,	em	articulação	com	os	textos	das	páginas	162	e	163,	
sublinhando as principais características deste género literário, cuja definição levanta vários problemas 
no âmbito da narratologia.

	 	 •	 	Após	a	leitura	de	um	dos	contos	—	neste	caso,	os	alunos	procurariam	identificar,	no	texto	analisado,	
características deste género literário ou até traços que tornem problemática a sua classificação como 
conto.

70.	Manuel	da	Fonseca
	 	 	Vídeo

  No vídeo sobre Manuel da Fonseca, são referidos os principais factos da vida deste autor e da sua produção 
literária.

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Antes	do	estudo	do	conto	«Sempre	é	uma	companhia».

71.	 Esquema-síntese	de	«Sempre	é	uma	companhia»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos essenciais do conto «Sempre é uma companhia».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	conto,	para	sistematizar	conclusões.

2.2 «FAMÍLIAS DESAVINDAS», Mário de Carvalho

72.	Mário	de	Carvalho
	 	 	Vídeo

  No vídeo sobre Mário de Carvalho, são referidos os principais factos da vida deste autor e da sua produção 
literária.

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	conto,	para	sistematizar	conclusões.

73.	 «Famílias	desavindas»
	 	 	Faixa	áudio	9

  O ficheiro inclui uma leitura do conto «Famílias desavindas», de Mário de Carvalho. 

GUIÃO DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MULTIMÉDIA
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74.	 Esquema-síntese	de	«Famílias	desavindas»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos essenciais do conto «Famílias desavindas».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	conto,	para	sistematizar	conclusões.	

75.	 Ficha	formativa	complementar	e	cenários	de	resposta
	 	 	Ficha	de	avaliação

  A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos de Educação Literária de 11.º ano (poesia de Antero de Quental).

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	subunidade	«Contos».	Com	o	texto	B,	serão	
retomados conteúdos de 11.º ano.

76.	 Ficha	de	compreensão	do	oral	e	cenários	de	resposta
	 	 	Ficha	de	avaliação

  O exercício de compreensão do oral (debate) é elaborado a partir das intervenções de Ricardo Araújo Pereira 
e Nuno Artur Silva no debate «A democracia e o humor», realizado aquando do encontro «Que democracia?», 
organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	no	âmbito	do	estudo	do	conto	«Famílias	desavindas»,	de	Mário	de	
Carvalho. O tema do debate pode ser relacionado com o tom humorístico e a dimensão irónica do conto, 
através da qual é feita uma crítica mordaz a Portugal.

77.	 «Poetas	contemporâneos»
	 	 	Vídeo	introdutório

  No vídeo de introdução à unidade, são apresentadas as principais características da poesia contemporânea. 
São referidos os seus principais autores, com destaque para os quatro poetas contemplados na unidade: 
Miguel Torga, Eugénio de Andrade, Alexandre O'Neill e Ruy Belo. 

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	dos	poetas	contemporâneos.
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3.1 MIGUEL TORGA

78.	Miguel	Torga
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

  O PowerPoint apresenta os principais factos da vida de Miguel Torga (pseudónimo de Adolfo Correia da 
Rocha) e da sua produção literária.

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Antes	do	estudo	da	poesia	de	Miguel	Torga.

79.	 «Orfeu	rebelde»
	 	 Faixa	áudio	10

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Orfeu rebelde», de Miguel Torga. 

80.	Esquema-síntese	de	«Orfeu	rebelde»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Orfeu rebelde».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

81.	 Esquema-síntese	de	«Sísifo»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

 A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Sísifo».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

82.	Esquema-síntese	de	«Peregrinação»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

 A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Peregrinação».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

83.	 Esquema-síntese	de	«Lamento»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

 A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Lamento».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

GUIÃO DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MULTIMÉDIA
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3.2 EUGÉNIO DE ANDRADE

84.	Eugénio	de	Andrade
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

  O PowerPoint apresenta os principais factos da vida de Eugénio de Andrade e da sua produção literária.

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Antes	do	estudo	da	poesia	de	Eugénio	de	Andrade.

85.	 «Que	fizeste	das	palavras?»
	 	 Faixa	áudio	11

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Que fizeste das palavras?», de Eugénio de Andrade.

86.	Esquema-síntese	de	«Que	fizeste	das	palavras?»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Que fizeste 
das palavras?».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

87.	 Esquema-síntese	de	«Metamorfose	da	casa»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Metamor‑
foses da casa».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

88.	 	Esquema-síntese	de	«Ao	Miguel,	no	seu	4.o	aniversário,	e	contra	o	
nuclear,	naturalmente»

	 	 Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Ao Miguel, 
no seu 4.o aniversário, e contra o nuclear, naturalmente».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

89.	 Esquema-síntese	de	«As	amoras»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

 A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «As amoras».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  
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3.3 ALEXANDRE O'NEILL

90.	Alexandre	O'Neill
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  O PowerPoint apresenta os principais factos da vida de Alexandre O'Neill e da sua produção literária.

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Antes	do	estudo	da	poesia	de	Alexandre	O'Neill.

91.	 Esquema-síntese	de	«Autorretrato»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Autorretrato».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

92.	 «Portugal»
	 	 	Faixa	áudio	12

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Portugal», de Alexandre O'Neill. 

93.	 Esquema-síntese	de	«Portugal»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Portugal».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

94.	Esquema-síntese	de	«Há	palavras	que	nos	beijam»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Há palavras 
que nos beijam».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

95.	 Esquema-síntese	de	«Perfilados	de	medo,	agradecemos»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Perfilados 
de medo, agradecemos».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.
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3.4 RUY BELO

96.	Ruy	Belo
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  O PowerPoint apresenta os principais factos da vida de Ruy Belo e da sua produção literária.

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Antes	do	estudo	da	poesia	de	Ruy	Belo.

97.	 Esquema-síntese	de	«Morte	ao	meio	dia»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Morte ao 
meio dia».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

98.	«Oh	as	casas	as	casas	as	casas»
	 	 	Faixa	áudio	13

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Oh as casas as casas as casas», de Ruy Belo. 

99.	 Esquema-síntese	de	«Oh	as	casas	as	casas	as	casas»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Oh as casas 
as casas as casas».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

110.	 «E	tudo	era	possível»
	 	 	 	Vídeo

    O poema «E tudo era possível» dito por Nuno Lopes.

	 	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Antes	do	estudo	do	poema	«E	tudo	era	possível».

101.	 Esquema-síntese	de	«E	tudo	era	possível»
	 	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

    A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «E tudo era 
possível».

	 	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questio‑
nário sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.
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102.	 «O	Portugal	e	o	futuro»
	 	 	 	Vídeo

    O poema «E tudo era possível» dito por Nuno Lopes.

	 	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Antes	do	estudo	do	poema	«O	Portugal	e	o	futuro».

103.	 Esquema-síntese	de	«O	Portugal	e	o	futuro»
	 	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

    A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «O Portugal 
futuro».

	 	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questio‑
nário sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

104.	 Ficha	formativa	complementar	e	cenários	de	resposta
	 	 	 	Ficha	de	avaliação

    A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos da Educação Literária de 11.º ano (poesia de Antero de Quental).

	 	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	formativa	como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	
subunidade «Poetas contemporâneos». Com o texto B, serão retomados conteúdos de 11.º ano.

105.	 Ficha	de	compreensão	do	oral	e	cenários	de	resposta
	 	 	 	Ficha	de	avaliação

    O exercício de compreensão do oral é elaborado a partir de um excerto do programa «Governo sombra». 

	 	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	O	professor	poderá	estabelecer	uma	relação	entre	o	tema	abordado	e	alguns	poemas	de	autores	 
contemporâneos com mensagem política implícita.
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106.	 	José	Saramago
	 	 	 Vídeo	introdutório

    No vídeo de introdução à unidade, são referidos os principais factos da vida de José Saramago e da sua 
obra literária. O vídeo contém também informações sobre o romance O ano da morte de Ricardo Reis. 

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Depois	de	interrogar	os	alunos	sobre	o	que	conhecem	acerca	da	vida	e	da	obra	do	autor	de O ano da 
morte de Ricardo Reis.

107.	 	Estrutura	da	obra	O ano da morte de Ricardo Reis
	 	 	 Apresentação	em	PowerPoint

    A apresentação pretende explicar o modo como o romance está organizado, sendo apresentada a ordem 
cronológica dos acontecimentos, com referências a aspetos fulcrais da narrativa e das personagens.

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	O	professor	poderá	usar	o	PowerPoint	no	início	do	estudo	do	romance,	para	que	os	alunos	possam	ter	
uma perspetiva geral da obra. O PowerPoint pode ser explorado em articulação com o texto da  
«Sistematização de conhecimentos» da página 274.

108.	 	Relações	entre	as	personagens	na	obra	O ano da morte de Ricardo Reis
	 	 	 Apresentação	em	PowerPoint

    O PowerPoint apresenta as principais personagens da obra e explica a relação que existe entre elas.

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Aquando	da	análise	de	excertos	do	romance.

	 	 	 •	 	No	fim	do	estudo	do	romance,	para	que	os	alunos	possam	sistematizar	conclusões.

109.	 	Intertextualidade	em	O ano da morte de Ricardo Reis
	 	 	 Apresentação	em	PowerPoint

    O PowerPoint apresenta informações sobre referências literárias presentes na obra, mostrando como o 
romance é construído através do diálogo com outros textos. 

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Aquando	da	análise	de	excertos	do	romance,	à	medida	que	surjam	referências	a	outros	textos	literários;

	 	 	 •	 	No	fim	do	estudo	do	romance,	para	que	os	alunos	possam	sistematizar	conclusões	(o	PowerPoint	pode	
ser explorado em articulação com o texto da «Sistematização de conhecimentos» das páginas 273‑274).

110.	 	A	relação	entre	a	ficção	e	a	História	em	O ano da morte de Ricardo Reis
	 	 	 Apresentação	em	PowerPoint

    O PowerPoint apresenta informações sobre referências ao tempo histórico presentes na obra, as quais 
evidenciam a forte dimensão crítica do romance.

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Aquando	da	análise	de	excertos	do	romance,	à	medida	que	surjam	referências	a	outros	textos	literários.

	 	 	 •	 	No	fim	do	estudo	do	romance,	para	que	os	alunos	possam	sistematizar	conclusões	(o	PowerPoint	pode	
ser explorado em articulação com o texto da «Sistematização de conhecimentos» das páginas 271‑272).

GUIÃO DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MULTIMÉDIA
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111.		 O ano da morte de Ricardo Reis	—	linguagem	e	estilo
	 	 	 PowerPoint

    O PowerPoint apresenta informações sobre as principais características da escrita literária de José Saramago 
evidenciadas na obra.

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Aquando	da	análise	de	excertos	do	romance.

	 	 	 •	 	No	fim	do	estudo	do	romance,	para	que	os	alunos	possam	sistematizar	conclusões	(o	PowerPoint	pode	
ser explorado em articulação com o texto da «Sistematização de conhecimentos» da página 276).

112.	 	«Deambulação	por	Lisboa»
	 	 	 Faixa	áudio	14

    O ficheiro inclui uma leitura do excerto intitulado «Deambulação por Lisboa», d’O ano da morte de Ricardo 
Reis. 

113.	 	«Ricardo	Reis	interrogado»
	 	 	 	Faixa	áudio

    O ficheiro inclui uma leitura do excerto intitulado «Ricardo Reis interrogado», d’O ano da morte de Ricardo 
Reis. 

114.	 	Ficha	formativa	complementar	e	cenários	de	resposta
	 	 	 Ficha	de	avaliação

    A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos da Educação Literária de 10.º ano (lírica camoniana).

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	unidade	«O ano da morte de Ricardo Reis». Com 
o texto B, serão retomados conteúdos de 10.º ano.

115.	 	Ficha	de	compreensão	do	oral	e	cenários	de	resposta
	 	 	 Ficha	de	avaliação

    A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos da Educação Literária de 10.º ano (lírica camoniana).

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	O	exercício	de	compreensão	do	oral	é	elaborado	a	partir	de	um	excerto	do	debate	entre	José	Saramago	
e o Padre Joaquim Carreira das Neves.




