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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. 

 

 

- Eça de Queirós - Os 

Maias. 

e 

 

- Antero de Quental – 

Sonetos Completos. 

 

 

  

 

 

- 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 abrangendo os 

títulos dos módulos a recuperar; a introdução deverá conter uma síntese dos 

aspetos desenvolvidos no trabalho e os objetivos que presidem à sua elaboração 

(mínimo de 8 linhas); o desenvolvimento deverá ser apresentado em texto e em 

duas partes: 1.ª Parte o desenvolvimento deverá contemplar a análise do episódio 

do “Jantar no Hotel Central” (nesta análise deverá ser feito um breve resumo do 

episódio em causa; além disso, deve ser indicado o propósito do jantar/os temas 

discutidos/intervenientes; também deve ser apresentada qual a intencionalidade 

crítica deste episódio – texto entre 180 e 260 palavras); 2.ª Parte – análise temática 

e formal do soneto “O Palácio da Ventura”, destacando/justificando os principais 
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recursos expressivos e um texto expositivo (entre 80 e 100 palavras) sobre a 

temática “Angústia existencial em Antero de Quental”; a conclusão deve retomar os 

temas/assuntos principais do trabalho, abordados na 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 8linhas ). 

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 9 de janeiro de 2023, para o seguinte e-mail: 

sandrasilva@aeresende.pt 

 

 

 

O professor, 

José Amaral 

 

 

 


