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PUC- Plano da Unidade Curricular 

 

 

 

UNIDADE CURRICULAR  

 
[código: 51006] 

 

 
CULTURA PORTUGUESA 

 

 
Docente: Ana Nascimento Piedade 
 

 
Ano Lectivo: 2011/2012 
 

Page 3 of 26name

04-10-2011



PUC 

 
O PUC constitui um documento essencial que visa orientar o processo de 
aprendizagem do estudante ao longo de toda a leccionação da unidade curricular 
de Cultura Portuguesa. É por isso um guião que requer uma leitura atenta e 
detalhada e que lhe será útil ao longo de todo o percurso de aprendizagem.  

Aqui encontrará informação sobre aspectos fundamentais que lhe permitirão 
maximizar de forma eficaz a realização do percurso pedagógico-científico 
proposto nesta unidade curricular de Cultura Portuguesa, designadamente:  

 
· as leituras a fazer, as temáticas a estudar e as competências a 

desenvolver;  

· como se organiza o processo de aprendizagem;  

· como utilizar e tirar partido do espaço virtual em que funciona 
esta unidade curricular;  

· o que se espera de si em termos de trabalho;  

· como será avaliado.  

   

O que é o PUC? 
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1. A Unidade Curricular 

 
A presente unidade curricular pretende fornecer aos estudantes uma 
panorâmica selectiva da cultura portuguesa, mediante o estudo de um corpus de 
autores e textos – ficcionais e críticos - que se revelaram paradigmáticos na 
expressão de facetas e momentos privilegiados da cultura e da identidade lusas 
e na construção de um “discurso crítico sobre as imagens que de nós mesmos 
temos forjado”. 

 
Neste sentido, propõe-se uma reflexão sobre o contributo da literatura - 
produzida no período balizado entre a Regeneração, no século XIX, e o primeiro 
Modernismo português, no século XX – para a configuração e problematização 
das formas diversificadas através das quais o imaginário nacional tem convivido 
com os modos de pensar e de ser-português.  

Apresentação da Unidade Curricular 
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2. Competências 

 
A presente unidade curricular visa promover e estimular: 

 
- a aptidão para hierarquizar e caracterizar as principais linhas de força 
sócio-culturais e histórico-literárias que enquadram os autores e as obras 
incluídos no elenco programático proposto;  

- a aprendizagem das matérias que constituem o seu objecto de estudo 
através de uma leitura aprofundada da bibliografia indicada;  

- a capacidade de apreensão articulada das relações dinâmicas existentes 
entre os textos propriamente literários e os textos programáticos, de 
índole mais teorizante e/ou normativa, que com eles se relacionam;  

- a reflexão e a crítica, no âmbito dos temas, autores e textos abordados, 
assim como o exercício de uma forma de expressão correcta e 
estruturada.  

 

Competências a Desenvolver 
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3. Roteiro 

 
Nesta Unidade Curricular serão tratados os seguintes temas: 
 
 

Roteiro de conteúdos a trabalhar 

 
Tema 1  

 
O Espírito e a Acção da Geração de 70  

 
 
 

 
(2 semanas) 

 

 
 
1.1. Contextualização histórico-cultural 
da geração de 70  
 
1.2. O conceito de geração  
 
1.3. A Questão Coimbrã: factos e textos 
 
1.4. As Conferências do Casino: 
incidentes e prelecções 
 

 
Tema 2  

 
A Geração de 70 e o novo papel do 

intelectual  
 
 

(3 semanas) 
 

 
2.1. Antero de Quental: as causas da 
decadência e o “idealismo ético” da sua 
intervenção social 

 
2.2. Eça de Queirós e a dialéctica 
Decadência/ Regeneração 

 
Tema 3  

 
A Geração de Orpheu  

 
 
 

(3 semanas) 
 

 
 
3.1. Configuração periodológica e 
especificidade conceptual da geração 
de Orpheu 
 
3.2. Fernando Pessoa: o ser-português 
e a busca de um sentido para Portugal 
 
3.3. Almada Negreiros: uma noção 
cosmopolita de nacionalidade  
 

 
Tema 4 
 

Geração de 70 e Geração de Orpheu: a 
interpelação a Portugal 

 
 

(3 semanas) 
 

 
 
4.1. Legitimidade desta aproximação 
 
4.2. Sentidos da interpelação a 
Portugal protagonizada pelas duas 
gerações  

 
Tema 5  

 
Portugal e os modos de ser-português 

 
 
 

(3 semanas) 

 
 
5.1. António Sérgio e o problema da 
Cultura em Portugal 
 
5.2. Manuel Antunes e a tarefa de 
repensar Portugal 
 
5.3. Eduardo Lourenço e a literatura 
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 como interpretação de Portugal 
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4. Metodologia 

 
 
Segundo o Modelo Pedagógico adoptado pela Universidade Aberta, o estudante 
está no centro do processo de ensino-aprendizagem. As leituras sugeridas e os 
trabalhos propostos em cada unidade curricular deverão reflectir esse objectivo, 
ou seja, cada estudante constituir-se como elemento que constrói o seu próprio 
conhecimento, através de um percurso individual, simultaneamente orientado 
pela docente e em colaboração com os outros estudantes da turma. 
 
A página da unidade curricular de Cultura Portuguesa, inserida na plataforma 
Moodle, constitui uma sala de aula virtual, onde se processará toda a 
comunicação entre a docente e os estudantes, mas também entre os estudantes 
entre si. 
 
A docente colocará aí todas as informações necessárias para que cada estudante 
desenvolva e leve a bom termo o seu trabalho pessoal de pesquisa e de reflexão, 
abrirá os diversos fóruns previstos e dará indicações precisas sobre os 
objectivos e as funcionalidades de cada um deles, colocará as instruções para a 
realização das actividades formativas, etc., etc. 
 
O estudante terá, à sua disposição, os seguintes documentos: 
 
- o Plano da Unidade Curricular; 
 
- o Roteiro Programático e Bibliográfico, contendo tópicos da matéria abordada 
nos diferentes temas da unidade curricular; 
 
Serão abertos, ao longo do semestre, três tipos diferentes de fóruns: 
 
- o Fórum Geral (moderado pela docente), que servirá para tratar de questões 
relativas ao funcionamento e à leccionação da unidade curricular; 
 
- o Fórum dos Estudantes (não moderado pela docente), que servirá para que os 
estudantes dialoguem entre si, debatendo e reflectindo sobre as matérias em 
estudo; 
 
- o Fórum de Dúvidas (moderado pela docente), que servirá para que sejam 
esclarecidas as questões, dificuldades e dúvidas acerca dos conteúdos 
estudados, quando tal for solicitado pelos estudantes. 
 
O Fórum Geral manter-se-á aberto durante todo o semestre. O Fórum dos 
Estudantes e o Fórum de Dúvidas serão abertos à medida que cada tema vai 
sendo abordado e de acordo com uma calendarização adequada às actividades 
previstas para esse tema. Neste sentido, importa ver as indicações apresentadas 
no Plano de Trabalho deste Plano da Unidade Curricular.  
 
Do estudante espera-se que desenvolva as tarefas indicadas no decurso da 
leccionação desta unidade curricular (leitura da bibliografia, reflexão individual 
e sistematização dos conteúdos estudados, resposta a questionários e/ou 
elaboração de actividades sobre as matérias expostas, elaboração de e-fólios no 
caso de estar em regime de avaliação contínua, etc.) e que participe de modo 
construtivo e colaborativo nos diferentes fóruns.  
 
Tendo em conta que na presente unidade curricular se abordam autores e textos 
considerados fundamentais no âmbito da Cultura Portuguesa, alertam-se os 
estudantes para a necessidade de existir disponibilidade e apetência para a 
leitura integral da bibliografia recomendada - em especial aquela que é indicada 

Como vamos trabalhar? 
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como obrigatória - assim como para a importância da criação de hábitos 
regulares de trabalho que conduzam ao estabelecimento de uma auto-disciplina 
e que viabilizem a efectiva concretização destes requisitos. 
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5. Recursos 

 
 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA:  
 
ANTUNES, Manuel, Repensar Portugal, Lisboa, Multinova, 2005. 
 
CATROGA, Fernando e CARVALHO, Paulo Archer de, Sociedade e Cultura 
Portuguesa II, Lisboa, Universidade Aberta, 1996, Capítulos 7., 8., 9., 10., 13., 
14., 15. e 16. 
 
LOURENÇO, Eduardo, O Labirinto da Saudade, Lisboa, Gradiva, 2005. 
 
NEGREIROS, José de Almada, “Ultimatum Futurista às Gerações Portuguesas do 
Século XX” (1917), “Modernismo” (1926) e "Orpheu" (1965), in Obras 
Completas de Almada Negreiros, Vol. VI, Textos de Intervenção, Lisboa, 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1993, pp. 35-43, 53-63 e 169-188. 
 
PESSOA, Fernando, “1.1. O Português” e “1.2. O Sentido de Portugal”, in Sobre 
Portugal – introdução ao problema nacional, Introd. e org. de Joel Serrão, 
Lisboa, Ática, s/d, pp. 71-133.  
 
PESSOA, Fernando, “O provincianismo português” e “O caso mental português”, 
in Crítica. Ensaios, Artigos e Entrevistas, Lisboa, Assírio & Alvim, 2000, pp. 371-
373 e 434-441. 
 
PESSOA, Fernando, "Ultimatum de Álvaro de Campos", in Portugal Futurista, 
edição fac-similada, Lisboa, Contexto Editora, 1984, pp. 30-34. 
 
PIEDADE, Ana Nascimento, “Geração de 70 e Geração do Orpheu: afinidades e 
contrastes estético-culturais” e “Eça, Pessoa e o ‘esplendor de Portugal’”, in 
Outra Margem. Estudos de Literatura e Cultura Portuguesas, Lisboa, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 2008, pp. 135-172 e 261-276. 
 
PIEDADE, Ana Nascimento, “Eça de Queirós e Fernando Pessoa no Labirinto de 
Eduardo Lourenço", in Colóquio Letras, n.º 170, Janeiro/Abril 2009, pp. 132-
137. 
 
PIRES, A. B. Machado, A ideia de decadência na geração de 70, Lisboa, Vega, 
1992.  
 
QUEIRÓS, Eça de, “O 'Ultimatum’” (1890), in Cartas Inéditas de Fradique 
Mendes e Mais Páginas Esquecidas, Porto, Lello & Irmão Editores, 1973, pp. 233-
255. 
 
QUEIRÓS, Eça de, “Um Génio que era um Santo” (1896), in Notas 
Contemporâneas, Lisboa, Edição “Livros do Brasil”, s/d, pp. 251-288.  
 
QUEIRÓS, Eça de, Uma Campanha Alegre (1871-1872), Lisboa, Edição “Livros do 
Brasil”, s/d. ���� Capítulos I, III, VI, VIII, IX, XII, XXVIII, XXXV, XXXVI, XXXVIII, 
XLII, XLIV, XLV, XLVII, XLIX, LI, LIII, LXXIV e LXXXV.  
 
QUENTAL, Antero de, “Causas da Decadência dos Povos Peninsulares” (1871), 
(prefácio de Eduardo Lourenço), Lisboa, Tinta da China, 2008.  
 
QUENTAL, Antero de, “NOTA (sobre a missão revolucionária da poesia)” – 
posfácio ao poema Odes Modernas (1865), in Literatura Portuguesa Moderna e 
Contemporânea, Carlos Reis (Coord.), Universidade Aberta, 1990, pp. 225-231.  

Bibliografia e outros recursos 
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SARAIVA, António José, “Prólogo da 1ª edição”, “Prólogo da 3ª edição” e “O 
português e o universalismo”, Para a História da Cultura em Portugal, Volume I, 
Lisboa Gradiva, 1995, pp. 5-18, 19-26 e 29-39. 
 
SÉRGIO, António, “O Reino Cadaveroso ou o problema da Cultura em Portugal”, 
in “Problemas do Homem Português”, Joel Serrão, António Sérgio - Uma 
Antologia, Lisboa, Livros Horizonte, 1984, pp. 126-151. 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 
COELHO, Jacinto do Prado, A originalidade da Literatura Portuguesa, Lisboa, 
Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1992.  
 
DIAS, Jorge, O essencial sobre Os Elementos Fundamentais da Cultura 
Portuguesa, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1985. 
 
FRANÇA, José-Augusto, O Romantismo em Portugal. Estudo de factos 
socioculturais, Lisboa, Livros Horizonte, 1999.  
 
LOURENÇO, Eduardo, Nós e a Europa ou as Duas Razões, Lisboa, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 1994.  
 
LOURENÇO, Eduardo, “Portugal como Destino. Dramaturgia cultural 
portuguesa”, in Mitologia da Saudade seguido de Portugal como Destino, S. 
Paulo, Companhia das Letras, 1999, pp. 87-152.  
 
MARTINS, Fernando Cabral, (Coord.) Dicionário de Fernando Pessoa e do 
Modernismo Português, Lisboa, Caminho, 2008. 
 
MARTINS, Guilherme D'Oliveira, Portugal. Identidade e Diferença - Aventuras da 

Memória, Lisboa, Gradiva, 2007. 
 
MATOS, A. Campos, (Org. e Coord.), Dicionário de Eça de Queiroz, Lisboa, 

Caminho, 1993. 
 
MATTOSO, José, A Identidade Nacional, Lisboa, Fundação Mário Soares/Gradiva, 
1998. 
 
PESSOA, Fernando, “Mensagem”, in Fernando Pessoa – Obra Poética, Rio de 
Janeiro, Editora Nova Aguilar, 1977.  
 
PIEDADE, Ana Nascimento, "Eduardo Lourenço, património da nossa cultura", in 
Meridianos Lusófonos, Coord. Petar Petrov, Lisboa, Roma Editora, 2008, pp. 149-
170. 
 
QUEIRÓS, Eça de, “A Catástrofe” (1885), in Contos II, (Edição Crítica das obras 
de EQ), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2003, pp. 63-75.  
 
REIS, Carlos, As Conferências do Casino, Lisboa, Alfa, 1990.  
 
REIS, Carlos e Maria da Natividade Pires, (Org.), História Crítica da Literatura 
Portuguesa, Vol. V - O Romantismo, Lisboa, Editorial Verbo, 1993 (capítulos 7. e 
8.).  
 
RIBEIRO, Maria Aparecida, (Org.), História Crítica da Literatura Portuguesa, Vol. 
VI - Realismo e Naturalismo, Lisboa, Editorial Verbo, 1994 (capítulo 2.).  
 
SARAIVA, António José, A Tertúlia Ocidental. Estudos sobre Antero de Quental, 
Oliveira Martins, Eça de Queirós e outros, Lisboa, Gradiva, 1990.  
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SARAIVA, António José, Para a História da Cultura em Portugal, vols. I e II, 
Lisboa, Gradiva, 1995. 
 
SÉRGIO, António, Breve Interpretação da História de Portugal, Lisboa, Livraria 
Sá da Costa, 1978. 
 
SERRÃO, Joel, Da “Regeneração” à República, Lisboa, Livros Horizonte, 1990. 
 
SERRÃO, Joel, O Primeiro Fradique Mendes, Lisboa, Livros Horizonte, 1985. 
 
SERRÃO, Joel, "Por uma História Cultural do século XIX português", in Temas 
Oitocentistas I, Lisboa, Livros Horizonte, 1980, pp. 11-45.  
 
SERRÃO, Joel, Portugueses Somos, Lisboa, Livros Horizonte, s.d. 
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6. Avaliação 

 
 
A avaliação assume o regime de avaliação contínua. Os estudantes que não 
possam seguir esta modalidade de avaliação podem optar pela realização de um 
exame presencial no final do semestre lectivo. 
 
A opção pelo regime de avaliação (contínua ou final) será feita pelo estudante 
até ao final da 3ª semana lectiva, não podendo essa decisão ser alterada no 
decurso do semestre.  
 
Os estudantes que optem pela avaliação contínua disporão de um cartão de 
aprendizagem, onde serão creditados os valores que obtiverem em cada um dos 
2 e-fólios efectuados ao longo do semestre. O cartão de aprendizagem é um 
instrumento personalizado e cada estudante tem acesso apenas ao seu cartão. 
 
Os estudantes que optem pela realização de um exame final presencial terão 
acesso a todas as orientações dadas na plataforma e às actividades formativas 
disponibilizadas ao longo do percurso de aprendizagem, mas não aos 
instrumentos de avaliação utilizados no regime de avaliação contínua - e-fólios e 
p-fólio. Estes estarão disponíveis apenas para os estudantes que optem pela 
modalidade de avaliação contínua. 

Como vai ser a avaliação? 

Page 14 of 26name

04-10-2011



6.1. Cartão de Aprendizagem 

 

 

Os estudantes que optarem pela modalidade de avaliação contínua creditam no 
seu Cartão de Aprendizagem – CAP – as classificações que obtiveram pela 
realização de dois trabalhos ao longo do semestre e a classificação obtida numa 
prova presencial, no final do semestre.  
 
Ao longo do semestre ser-lhes-á proposto que elaborem dois trabalhos, 
designados e-fólios (cada um cotado para 4 valores). A realização dos dois e-
fólios poderá assim levar à creditação no seu cartão (CAP) de um máximo de 8 
valores.  
 
À classificação obtida nos e-fólios juntam-se os valores obtidos na prova 
presencial, designada p-fólio, que terá a duração máxima de 90 minutos e será 
cotada para 12 valores.  
 
No sistema de avaliação contínua, a classificação final a obter na unidade 
curricular corresponde ao somatório das classificações obtidas em cada e-fólio e 
no p-fólio.  
 
Um e-fólio consiste um pequeno documento digital elaborado de forma pessoal e 
incidindo sobre uma secção dos temas trabalhados.  
 
O p-fólio consiste num documento escrito a realizar presencialmente, que 
complementa os e-fólios realizados electronicamente.  
 
A aprovação na Unidade Curricular implica que o estudante tenha obtido um 
mínimo de 4 valores no conjunto dos e-fólios e um mínimo de 6 valores no p-
fólio que realizou.  

  

Avaliação Contínua 
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6.2. Calendário de avaliação contínua 

O quadro seguinte integra a planificação para o ano lectivo de 2010-2011 dos 2 
e-fólios que se espera que o estudante realize. Inclui a indicação da valorização 
máxima atribuída a cada um deles e as datas de elaboração e de entrega pelos 
estudantes, bem como as datas de divulgação da classificação atribuída pela 
docente. 

 

 

Calendário de avaliação contínua 

 Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

E-fólio A  
[4 valores]  

    

Elaboração do e-
fólio A  

 5ª Semana  
 

1/11 a 7/11 

  

Entrega do e-
fólio A  

  
7/11 

  

Classificação do 

e-fólio A  
  

A indicar 
oportunamente 

  

E-fólio B  
[4 valores]  

    

Elaboração do do 

e-fólio B  
  11ª Semana  

 
13/12 a 19/12 

 

Entrega do e-

fólio B  
   

19/12 
 

Classificação do 
e-fólio B 

   
A indicar 

oportunamente 

 

P-fólio  
[12 valores] 
Prova final de 
avaliação a 
realizar 
presencialmente  

   
 

Datas previstas: 
 

Época Normal: 
 

24-1-2012 
 

Época de 
Recurso:  

 
26-7-2012 

 
Confirmar no 
"Calendário de 
Exames" 
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6.3. Exame 

 
O Exame Final consiste numa única prova escrita, realizada presencialmente e 
classificada numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores. 
 
Esta prova tem um carácter somativo, reportando-se à totalidade dos conteúdos 
abordados na unidade curricular e é realizada no final do semestre lectivo, tendo 
a duração de 2 horas e 30 minutos.  
 
O estudante que optar pela modalidade de exame final terá de obter neste um 
mínimo de 10 valores. 

  

Opção pelo Exame 
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7. Plano de Trabalho 

 
 
O plano de trabalho apresenta a calendarização e planificação dos vários temas 
propostos, das diferentes actividades a realizar e respectivas orientações de 
trabalho, de modo a que cada estudante possa planear, organizar e desenvolver 
eficazmente o seu estudo.  
 
Esta informação é complementada por indicações enunciadas no espaço 
destinado à apresentação de cada um dos temas abordados, espaço este situado 
na página inicial desta unidade curricular na plataforma Moodle. Dado que esta 
funciona como uma sala de aula virtual, aconselha-se a sua consulta com 
regularidade. 

Calendário e plano de trabalho 
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7.1. Primeiro mês 

Mês 1 

Outubro 
 

O que se espera do estudante 

 
1ª Semana 

 
 
 

De 4 de Outubro  
a  

10 de Outubro  
 
 
 
 
 
 

Tema 1 
 

O Espírito e a Acção 
da Geração de 70  

 
Observe detalhadamente toda a página inicial desta unidade 
curricular (= sala de aula virtual), percorrendo 
cuidadosamente as indicações aí fornecidas, em especial: 

� Leia e releia atentamente todo o "Plano da Unidade 

Curricular";  
� Consulte o "Roteiro Programático e Bibliográfico do 

Tema 1.";  

 
Depois destas acções gerais, leia com atenção o que se 
escreve no espaço reservado ao Tema 1 - O Espírito e a 
Acção da Geração de 70, situado na página inicial desta 
unidade curricular. 
 
Leia com atenção as Instruções da Actividade Formativa 
1. 
Faça uma 1ª leitura dos textos aconselhados no âmbito deste 
Tema 1, de entre os indicados na bibliografia de leitura 
obrigatória e na de leitura complementar.  
 
Posteriormente, faça uma 2ª leitura mais demorada e 
pormenorizada, de modo a ficar seguro/a no que se refere a 
uma correcta compreensão e assimilação das ideias e dos 
argumentos desenvolvidos nesses textos. 
 
Note que ao longo desta 1ª semana, que decorre entre 4 e 10 
de Outubro, estará aberto o Fórum dos Estudantes (não 
moderado pela docente) no qual poderá interagir com os seus 
colegas.  
 
Aproveite este espaço para assumir uma atitude colaborativa 
na e com a turma. Actuando desta forma dinâmica e 
construtiva todos os estudantes beneficiarão, tendo a 
possibilidade de, sempre que necessário, apresentar o seu 
ponto de vista, explicitar o que fizeram, expor dificuldades, 
ajudar e pedir ajuda, etc.  

 

 

 
2ª Semana 

 
De 11 de Outubro  

a  
17 de Outubro  

 
 

Tema 1  
 

O Espírito e a Acção 
da Geração de 70  

 

 
Entre 11 e 13 de Outubro estará aberto um Fórum de 
Dúvidas (moderado pela docente) no qual poderá esclarecer 
as questões e as dúvidas suscitadas pelo estudo dos 
conteúdos incluídos na bibliografia aconselhada.  
 
 
 
 
 
Conclua a Actividade Formativa 1. 
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3ª Semana 

 
 
 

De 18 de Outubro  
a  

24 de Outubro  
 
 
 

Tema 2  
 

A Geração de 70 e o 
novo papel do 
intelectual  

 
Até ao dia 24 de Outubro deverá indicar a sua opção de 
avaliação: Avaliação Contínua OU Avaliação Final.  
Para isso, responda ao questionário "Decisão sobre a 
Avaliação", disponível na página inicial desta unidade 
curricular.  
 
Leia atentamente o que se escreve no espaço reservado ao 
Tema 2 - A Geração de 70 e o novo papel do intelectual, 
na página inicial da unidade curricular. 
 
Faça uma 1ª leitura dos textos aconselhados no âmbito deste 
tema, de entre os indicados na bibliografia de leitura 
obrigatória e na de leitura complementar.  
 
Participe no Fórum dos Estudantes (não moderado pela 
docente), aberto entre 18 de Outubro e 31 de Outubro.  
 
Neste espaço, poderá dialogar com os seus colegas trocando 
ideias sobre as leituras feitas e sobre a matéria em estudo 
neste Tema 2.  
Posteriormente, faça uma 2ª leitura mais detalhada e 
demorada, de modo a melhorar a sua capacidade de 
compreensão e de assimilação dos conceitos e argumentos 
apresentados nesses textos. 
 

 

 
4ª Semana 

 
 

De 25 de Outubro 
a 

31 de Outubro  
 
 

Tema 2  
 

A Geração de 70 e o 
novo papel do 
intelectual 

 

 
Acompanhe de modo dinâmico o Fórum de Dúvidas 
(moderado pela docente), aberto entre 26 e 28 de Outubro. 
Exponha aí as dificuldades que sentiu na assimilação e 
interpretação da matéria relativa ao Tema 2 que estudou. 
 
Esteja atento/a ao diálogo com a docente e às intervenções 
produzidas na turma pelos colegas. Ambos poderão ajudar a 
clarificar, rectificar ou melhorar aspectos do seu 
trabalho/estudo.  
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7.2. Segundo mês 

Mês 2 

Novembro 
 

O que se espera do estudante 

 
5ª Semana 

 
De 1 Novembro  

a 
7 Novembro  

 
 
 

Tema 2 
 

A Geração de 70 e o 
novo papel do 
intelectual  

 

 
Leia com atenção as Instruções para a elaboração do e-
fólio A, disponibilizadas na página inicial desta unidade 
curricular no espaço referente ao presente Tema 2. 
 
Releia a bibliografia indicada como fundamental para o 
estudo dos tópicos que integram o Tema 2. 
 
Aproveite para tirar apontamentos e elaborar fichas de 
leitura sobre as matérias em estudo, de forma a conseguir 
uma mais correcta compreensão e assimilação das ideias e 
dos argumentos desenvolvidos nesses textos e a tornar 
mais produtiva a elaboração do e-fólio A. 
 
Realize as tarefas propostas no enunciado do e-fólio A e 
entregue-o no local próprio. 
 

 
6ª Semana 

 
De 8 de Novembro  

a 
14 de Novembro  

 
 
 

Tema 3  
 

A Geração de Orpheu 
 

Leia atentamente as indicações que se encontram no 
espaço reservado ao Tema 3 - A Geração de Orpheu, na 
página inicial desta unidade curricular.  
 
Leia cuidadosamente as Instruções da Actividade 
Formativa 3. 
 
Faça uma 1ª leitura dos textos especificamente 
aconselhados para o estudo deste tema, de entre a 
bibliografia de leitura obrigatória e a de leitura 
complementar.  
 
Participe no Fórum dos Estudantes (não moderado pela 
docente), aberto entre 8 e 21 de Novembro.  
Neste espaço, poderá dialogar com os seus colegas 
trocando ideias sobre as leituras feitas e sobre aspectos da 
matéria em estudo neste Tema 3.  

7ª Semana 
 

De 15 de Novembro 
a  

21 de Novembro 
 
 

Tema 3 
 

A Geração de Orpheu  
 

 
Faça uma 2ª leitura mais detalhada e demorada, de modo 
a ficar seguro/a de conseguir atingir uma correcta 
compreensão e assimilação dos conteúdos expostos nos 
textos da bibliografia seleccionados para este tema. 
 
Nesta releitura tire apontamentos e elabore fichas de 
leitura, por forma a melhorar a interpretação das matérias 
desenvolvidas nos textos em estudo. 

8ª Semana 
 

De 22 de Novembro  
a 

28 de Novembro 
 

 
Entre 23 e 25 de Novembro estará aberto um Fórum de 
Dúvidas (moderado pela docente) no qual poderá 
esclarecer as questões e as dúvidas suscitadas pelo estudo 
dos conteúdos incluídos na bibliografia estudada.  
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Tema 3 
 

A Geração de Orpheu  
 

 
Conclua a Actividade Formativa 3. 
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7.3. Terceiro mês 

Mês 3 

Dezembro 
 

O que se espera do estudante 

 
9ª Semana 

 
De 29 de Novembro  

a 
5 de Dezembro  

 
 
 

Tema 4 
 

Geração de 70 e 
Geração de Orpheu: a 
interpelação a Portugal 

 
 

 
Leia atentamente as indicações que se encontram no espaço 
reservado ao Tema 4 - Geração de 70 e Geração de 
Orpheu: a interpelação a Portugal, na página inicial da 
unidade curricular.  
 
Faça uma 1ª leitura dos textos especificamente aconselhados 
para o estudo deste tema, de entre a bibliografia de leitura 
obrigatória e a de leitura complementar, tendo em vista uma 
mais eficaz preparação para o e-fólio B. 
 
Participe no Fórum dos Estudantes (não moderado pela 
docente), aberto entre 29 de Novembro e 12 de Dezembro.  
 
Neste espaço, poderá dialogar com os seus colegas trocando 
ideias e partilhando dúvidas sobre as leituras feitas e sobre 
aspectos da matéria em estudo neste Tema 4. 
 

 
10ª Semana 

 
De 6 de Dezembro  

a 
12 de Dezembro  

 
 

Tema 4 
Geração de 70 e 

Geração de Orpheu: a 
interpelação a Portugal 

 

 
Acompanhe de modo dinâmico o Forum de Dúvidas 
(moderado pela docente), aberto entre 7 e 9 de Dezembro. 
  
 
  
Exponha aí as dificuldades que sentiu na assimilação e 
interpretação da matéria relativa ao Tema 4 que estudou. 
  
 

  
Esteja atento/a ao diálogo com a docente e às intervenções 
produzidas na turma pelos colegas. Ambos poderão ajudar a 
clarificar, rectificar ou melhorar aspectos do seu 
trabalho/estudo.  

 
11ª Semana 

 
De 13 de Dezembro  

a 
19 de Dezembro  

 
 

Tema 4  
 

Geração de 70 e 
Geração de Orpheu: a 
interpelação a Portugal 

 

 
Leia cuidadosamente as Instruções para a elaboração do e-
fólio B disponibilizadas na sala de aula virtual no espaço 
referente ao presente Tema 4. 
  
 

  
Releia a bibliografia indicada como fundamental para o estudo 
dos tópicos que integram o referido tema. 
  
 
  
Nesta 2ª leitura, tire apontamentos e elabore fichas de leitura 
sobre as principais ideias desenvolvidas nesse conjunto de 
textos, o que contribuirá para uma assimilação correcta e 
aprofundada das matérias em estudo. 
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Realize as tarefas propostas no enunciado do e-fólio B e 
entregue-o no local próprio.  

 

De 20 de Dezembro  
a  

26 de Dezembro  

 
INTERRUPÇÃO LECTIVA 
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7.4. Quarto mês 

Mês 4 

Janeiro 
 

O que se espera do estudante 

De 27 de Dezembro 
a 

2 de Janeiro  

 
INTERRUPÇÃO LECTIVA 

 
12ª Semana 

 
De 3 de Janeiro  

a 
9 de Janeiro  

 
 
 

Tema 5  
 

Portugal e os modos de 
ser -português 

 
Leia com toda a atenção o que se escreve no espaço 
reservado ao Tema 5 - Portugal e os modos de ser-
português situado na sala de aula virtual (= página inicial 
desta unidade curricular). 
 
Leia cuidadosamente as Instruções da Actividade 5 e 
comece a esboçar a sua realização.  
 
Faça uma 1ª leitura dos textos relativos a este Tema 5. 
aconselhados na bibliografia de leitura obrigatória e na de 
leitura complementar.  
 
Participe no Fórum dos Estudantes (não moderado pela 
docente), entre 3 e 16 de Janeiro, espaço onde poderá rever 
e debater com os colegas da turma os principais tópicos 
abordados na bibliografia estudada.  
 
Durante este fórum procure assumir uma atitude construtiva 
e colaborativa com a turma e tente problematizar em 
conjunto aspectos mais complexos da matéria em estudo. 
 

 
13ª Semana 

 
De 10 de Janeiro 

a 
16 de Janeiro 

 
 
 

Tema 5 
 

Portugal e os modos de 
ser -português 

 

Faça uma 2ª leitura mais demorada e pormenorizada da 
bibliografia recomendada. 
 
Aproveite esta releitura para adquirir e consolidar um domínio 
mais aprofundado da matéria e para aperfeiçoar a sua 
capacidade de interpretação relativamente aos principais 
argumentos expostos nesses textos. 
 
Participe activamente no Fórum de Dúvidas (moderado pela 
docente), aberto entre 11 e 13 de Janeiro. 
Exponha neste espaço as dificuldades que sentiu e as dúvidas 
que teve na apreensão, assimilação e interpretação da 
matéria que compõe o Tema 5. 
 

 
14ª Semana 

 
De 17 de Janeiro  

a 
23 de Janeiro  

 
 

Tema 5  
 

Portugal e os modos de 
ser -português 

 
Maximize os esclarecimentos e conhecimentos que adquiriu 
no Fórum de Dúvidas, aproveitando para reler, ainda uma 
terceira vez, os aspectos essenciais da bibliografia indicada 
para o Tema 5. 
 
Tire apontamentos e faça fichas de leitura à medida que vai 
sistematizando e consolidando os conteúdos em estudo. 
 
 
 
Conclua a elaboração das tarefas enunciadas na Actividade 
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 5.  
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