CURSO INTENSIVO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME 2017
CURSO INTENSIVO DE PORTUGUÊS - 9ª ANO
OBJETIVOS
Sistematizar, praticar e desenvolver as competências adquiridas pelos alunos ao
longo do 3.º ciclo, passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada da
disciplina, tendo em conta os conteúdos programáticos.
O exame incide nos conhecimentos e competências enunciados no Programa de
Português em vigor, centrando-se nos conteúdos relativos à Compreensão e
Expressão Escrita e Funcionamento da Língua.
No final deste curso os alunos deverão ser capazes de ter atingido as seguintes
metas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ler e interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade;
Ler e interpretar textos literários;
Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais;
Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação;
Reconhecer a variação da língua;
Planificar a escrita de textos e redigir com coerência e correcção linguística;
Escrever para expressar conhecimentos;
Escrever textos expositivos, argumentativos;
Explicitar aspectos da fonologia, morfologia e sintaxe do Português;
Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização de léxico.

FORMADORA
- Paula Moreira
DATAS E HORÁRIOS
-

9.06: 15.00-18.00
12.06: 14.30-17.30
13.06: 10.00-13.00
14.06: 17.00-20.00
19.06: 15.00-18.00
20.06: 10.00-13.00
21.06: 10.00-13.00

LOCAL DE REALIZAÇÃO
DA AÇÃO
- Instalações do Ás de Saber
DURAÇÃO TOTAL
DA AÇÃO
- 21 horas
PÚBLICO-ALVO
- Alunos do 9º ano

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

MODALIDADE
DE FORMAÇÃO
- Formação contínua

Numa primeira fase, será feita uma revisão da matéria teórica, correspondente ao
programa de 9.º ano, baseada em métodos demonstrativos, expositivos e
interrogativos, com uma participação activa dos intervenientes.

FORMA
DE ORGANIZAÇÃO
- Presencial

Numa segunda fase, serão realizadas provas de exames dos últimos anos, assim
como exercícios-tipo relacionados com os conteúdos programáticos.

Nº DE ALUNOS
- Mínimo - 3
- Máximo - 8

CONTEÚDOS

FORMA
DE AVALIAÇÃO
- Avaliação formativa

Textos Literários
Texto Narrativo:
• Os Lusíadas, Luís de Camões; ...
Texto Poético

CUSTO
- 205€

Texto Dramático:
• Auto da Barca do Inferno, Gil Vicente; ...
Textos paraliterários
Banda Desenhada; ...
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Textos não literários
Texto de Imprensa; ...
Funcionamento da língua
Plano da língua, variação e mudança;
Plano fonológico;
Plano morfológico;
Plano das classes das palavras;
Plano sintáctico;
Plano lexical e semântico;
Plano discursivo e textual;
Plano da representação gráfica e ortográfica.
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