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1. Objeto de avaliação 

O trabalho tem por referência o Programa da disciplina de Português dos Cursos Profissionais 

do Ensino Secundário e permite avaliar as aprendizagens relativas aos conteúdos do Módulo 12 

– Textos Narrativos/Descritivos II – Memorial do Convento de José Saramago. 

 

2. Caracterização do trabalho 

O trabalho é cotado para 200 pontos e deverá ser constituído por quatro partes. 

No quadro 1 – Estrutura do Trabalho Escrito, apresentam-se os conteúdos a avaliar e os objetivos 

visados, bem como o formato de texto a respeitar. 

Quadro 1 – Estrutura do Trabalho Escrito  

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA FORMATO 
 Capa  
Módulo 12 – Textos 
Narrativos/Descritivos II, 
Memorial do Convento de 
José Saramago. 
 
• Categorias do texto 

narrativa 
• Estrutura 
• Dimensão simbólica 
• Visão crítica 
• Tratamento adequado 

dos tópicos 
apresentados 

• Capacidade de análise 
e de síntese 
 

Aspetos de organização e 
forma: produção de um 
discurso bem estruturado e 
correto nos planos lexical, 
morfológico, sintático e 
ortográfico. 

• Apresentar uma pequena biografia de José 
Saramago. 

• Escrever uma breve síntese da ação narrada 
em Memorial do Convento, na qual fiquem 
bem claras qual a ação principal e as ações 
paralelas a esta que dão corpo ao romance. 

Parte I – Autor e 
Obra 

• Fonte: Times 
New Roman. 
 

• Tamanho: 12. 
 
• Espaçamento: 

1.5. 
 

• O trabalho 
pode ser 
apresentado 
em Word ou 
PowerPoint. 

• Enumerar as personagens principais da 
obra. 

• Caracterizar D. João V e D.ª Maria Ana 
Josefa. 

• Comparar a relação existente entre o rei e 
a rainha (D. João V e D.ª Maria Ana Josefa) 
com a relação de Baltasar e Blimunda. 

Parte II – 
Personagens 

• Indicar a simbologia dos seguintes 
elementos da obra: 
o o convento de Mafra; 
o a passarola voadora; 
o a colher partilhada por Baltasar e 

Blimunda. 

Parte III – 
Dimensão 
Simbólica 

• Apresentar a intencionalidade crítica da 
obra (sátira e crítica social). 

Parte IV – 
Intencionalidade 

crítica da obra 
 Bibliografia e/ou 

Webgrafia 
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Para além da estrutura atrás referida, o trabalho deverá apresentar uma capa com os seguintes 

elementos: 

• Nome da escola  

• Título – Memorial do Convento de José Saramago 

• Nome do avaliado  

• Data (mês e ano) 

As fontes consultadas para a elaboração do trabalho devem ser indicadas na Bibliografia e/ou Webgrafia 

e, no caso de recorrer à Internet, deve indicar a data de pesquisa. 

 

3. Material 

Computador e Internet. 

Office (Word ou PowerPoint). 

A obra de Memorial do Convento de José Saramago. 

Fontes de pesquisa consideradas relevantes. 

 

4. Prazo de entrega 

O trabalho deverá ser enviado até 7 de outubro de 2022, para os seguintes e-mails: 

martapinto@aeresende.pt e sandrasilva@aeresende.pt 

 

A professora, 

Marta Pinto Gomes Ferreira 


