CURSO INTENSIVO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME 2018
CURSO INTENSIVO DE PORTUGUÊS – 12º ANO
OBJETIVOS
Sistematizar, praticar e desenvolver as competências adquiridas pelos alunos ao longo
dos 10.º, 11.º e 12.º anos, passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada
da disciplina, tendo em conta os conteúdos programáticos.
A prova tem por referência o programa e metas curriculares de português do ensino
secundário atualmente em vigor (vulgo novo Programa), centrando-se nos conteúdos
processuais e declarativos relativos à leitura, à expressão escrita e ao funcionamento da
língua. A prova incide sobre os domínios de: leitura, escrita, educação literária e
gramática.
Nos itens de funcionamento da língua, incluem-se conteúdos declarativos relativos
aos 10.º e 11.º anos, consolidados no 12.º ano.
• No final deste curso, os alunos deverão ter aperfeiçoado as competências e
conteúdos relativos à leitura, expressão escrita e funcionamento da língua.
Na prova serão privilegiados os conteúdos comuns aos dois Programas de Português
(o novo e o antigo, que vigorou até 2017, no 12º).
•

FORMADOR
- Ana Sousa
DATAS E HORÁRIOS
8.06: 16.00-20.00
9.06: 09.00-13.00
- 10.06: 09.00-13.00
- 11.06: 14.30-18.30
- 13.06: 09.00-13.00
- 14.06: 09.00-13.00
- 15.06: 16.00-20.00
- 16.06: 09.00-13.00
LOCAL DE REALIZAÇÃO
DA AÇÃO
- Instalações do Ás de Saber
DURAÇÃO TOTAL
DA AÇÃO
- 32 horas

METODOLOGIAS
Esta formação terá uma metodologia de cariz teórico-prática, em duas fases distintas:
•

•

Numa primeira fase, será feita uma revisão da matéria teórica, correspondente aos
programas de 10.º, 11.º e 12.º anos, baseada em métodos demonstrativos, expositivos
e interrogativos, com uma participação ativa dos intervenientes.
Numa segunda fase, serão realizadas provas de exames dos últimos anos, assim
como exercícios-tipo relacionados com os conteúdos programáticos.

PÚBLICO-ALVO
- Alunos do 12º ano
MODALIDADE
DE FORMAÇÃO
- Formação contínua
FORMA
DE ORGANIZAÇÃO
- Presencial

CONTEÚDOS

Unidade 1: Textos de carácter autobiográfico e crónica literária

Nº DE ALUNOS
- Mínimo – 3
- Máximo - 8

Unidade 2: Textos líricos e épicos
• Século XVI: Camões – lírica; épica - Os Lusíadas

FORMA
DE AVALIAÇÃO
- Avaliação formativa

Unidade 4: Texto argumentativo
• Século XVII: Padre António Vieira – Sermão de Santo António

CUSTO
- 290€

LEITURA LITERÁRIA

Unidade 5: Texto dramático
• Século XIX: Almeida Garrett – Frei Luís de Sousa
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Unidade 6: Textos narrativos e descritivos
• Século XIX: um romance de Eça de Queirós (o Programa antigo não especificava nenhum
título, sendo a seleção da responsabilidade das escolas/dos docentes)*
• Século XX: contos de autores do século XX da literatura portuguesa
Unidade 7: Textos líricos
• Século XIX: poesia de Cesário Verde (poemas indicados no novo Programa) *
Unidade 8: Textos líricos
• Século XX: Fernando Pessoa: ortónimo e heterónimos
Unidade 11: Textos narrativos e descritivos
• Século XX: José Saramago – (o autor é comum; os romances são, no Programa novo O Ano da
Morte de Ricardo Reis e no Programa anFgo Memorial do Convento).

*De acordo com o IAVE, a prova de exame pode incluir suportes textuais diferentes dos indicados:
- outros textos do mesmo autor
- outros excertos da mesma obra.

EXPRESSÃO ESCRITA
•
•
•
•

Textos argumentativos
Textos expositivo-argumentativos
Textos de reflexão
Dissertação

FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA
•
•
•
•
•

Classe de palavras
Sintaxe
Semântica lexical
Semântica frásica
Pragmática e linguística textual
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