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Objetivos Conteúdos Estrutura 

       

Aspectos de conteúdo: 

 

- o significado global da 

mensagem do texto 

     

. tratamento adequado dos 

tópicos apresentados; 

. capacidade de análise e de 

síntese. 

 

 

  Aspectos de organização e 

forma: 

 

 Produção de um discurso bem 

estruturado e correcto nos 

planos lexical, morfológico, 

sintático e ortográfico. 

 

 

- Luís Vaz de Camões 

- Os Lusíadas  

e 

- História Trágico- 

Marítima 

(Módulo III)  

 

 

  

 

 

- Capa 

- Introdução 

- Desenvolvimento 

- Conclusão  

- Bibliografia e/ou 

webgrafia 

 

 

 

Descrição do trabalho a desenvolver: 

 O trabalho deve respeitar a estrutura atrás referida. 

 Entre outros aspetos, a capa do trabalho deverá conter o título “Luís Vaz de 

Camões – Os Lusíadas e História Trágico-Marítima”; a introdução deverá conter 

uma síntese dos aspetos desenvolvidos no trabalho e os objetivos que presidem à 

sua elaboração (mínimo de 4 linhas); o desenvolvimento deverá ser apresentado em 

texto e em duas partes: 1.ª Parte – análise da última reflexão do poeta (Canto X – 

estrofes 145 a 156) e deve contemplar a justificação de sentimentos contraditórios, 

relacionados ora com o desalento, ora com o orgulho e a esperança (a justificação 

deve ser sustentada com elementos textuais), bem como o porquê da sua escolha 

(opinião do aluno); a 2.ª Parte -  um resumo dos pontos principais desta obra; a 

conclusão deve retomar os temas/assuntos principais do trabalho, abordados na 
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introdução, destacando os principais aspetos e ilações que foram desenvolvidos no 

decurso do trabalho, avaliando de forma crítica, reflexiva e fundamentada o modo 

como os objetivos inicialmente estabelecidos foram, ou não, alcançados ( mínimo de 

6 linhas ). 

Notas ter em conta: Fonte: Times New Roman; tamanho: 12; espaçamento: 1.5 

(o trabalho pode ser apresentado em Word ou PowerPoint). 

Prazo de entrega: envio até 7 de outubro de 2022, para o seguinte e-mail: 

joseamaral@aeresende.pt 

 

 

O professor, 

José Amaral 

 

 


