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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
 

1. FINALIDADES DA DISCIPLINA (três anos do ciclo) 
 
Consideram-se finalidades da disciplina de Português: 
 
� Assegurar o desenvolvimento das competências de compreensão e expressão em língua materna; 
� Desenvolver a competência de comunicação, aliando o uso funcional ao conhecimento reflexivo sobre a 
língua; 
� Formar leitores reflexivos e autónomos que leiam na Escola, fora da Escola e em todo o seu percurso de vida, 
conscientes do papel da língua no acesso à informação e do seu valor no domínio da expressão estético-
literária; 
� Promover o conhecimento de obras/autores representativos da tradição literária, garantindo o acesso a um 
capital cultural comum; 
� Proporcionar o desenvolvimento de capacidades ao nível da pesquisa, organização, tratamento e gestão de 
informação, nomeadamente através do recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação; 
� Assegurar o desenvolvimento do raciocínio verbal e da reflexão, através do conhecimento progressivo das 
potencialidades da língua; 
� Contribuir para a formação do sujeito, promovendo valores de autonomia, de responsabilidade, de espírito 
crítico, através da participação em práticas de língua adequadas; 
� Promover a educação para a cidadania, para a cultura e para o multiculturalismo, pela tomada de consciência 
da riqueza linguística que a língua portuguesa apresenta. 
 
2. OBJECTIVOS DA DISCIPLINA  (três anos do ciclo) 
 
Consideram-se objectivos da disciplina de Português: 
 
• Desenvolver os processos linguísticos, cognitivos e metacognitivos necessários à operacionalização de cada 
uma das competências de compreensão e produção nas modalidades oral e escrita; 
• Interpretar textos/discursos orais e escritos, reconhecendo as suas diferentes finalidades e as situações de 
comunicação em que se produzem; 
• Desenvolver capacidades de compreensão e de interpretação de textos/discursos com forte dimensão 
simbólica, onde predominam efeitos estéticos e retóricos, nomeadamente os textos literários, mas também os do 
domínio da publicidade e da informação mediática; 
• Desenvolver o gosto pela leitura dos textos de literatura em língua portuguesa e da literatura universal, como 
forma de descobrir a relevância da linguagem literária na exploração das potencialidades da língua e de ampliar 
o conhecimento do mundo; 
• Expressar-se oralmente e por escrito com coerência, de acordo com as finalidades e situações de 
comunicação. 
• Proceder a uma reflexão linguística e a uma sistematização de conhecimentos sobre o funcionamento da 
língua, a sua gramática, o modo de estruturação de textos/discursos, com vista a uma utilização correcta e 
adequada dos modos de expressão linguística; 
• Utilizar métodos e técnicas de pesquisa, registo e tratamento de informação, nomeadamente com o recurso às 
novas tecnologias de informação e comunicação (TIC); 
• Desenvolver práticas de relacionamento interpessoal favoráveis ao exercício da autonomia, da cidadania, do 
sentido de responsabilidade, cooperação e solidariedade. 
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In, COELHO, Maria da Conceição ( coordenadora ) e outros, Programa de Português, 10.º, 11.º e 12.º anos, 
Cursos Científico-Humanísticos e Cursos Tecnológicos, Ministério da Educação, Departamento do Ensino 
Secundário , Homologação 23/05/2001 (10º Ano) e 25/03/2002 (11º e 12º Ano) 


