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• Leitura
Interpretar o texto, com especificação do sentido global e da
intencionalidade comunicativa.
Clarificar tema(s), subtemas, ideias principais, pontos de vista.
Utilizar criteriosamente procedimentos adequados ao registo e
tratamento da informação.
Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por leituras
diversas.
• Educação Literária
Interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e
géneros, produzidas no século XX.
Contextualizar textos literários portugueses do século XX em função
de grandes marcos históricos e culturais.
Mobilizar para a interpretação textual os conhecimentos adquiridos
sobre os elementos constitutivos do texto poético e do texto
narrativo.
Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos manifestados nos
textos.
Comparar textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias,
valores e marcos históricos e culturais.
• Escrita
Escrever textos de opinião, apreciações críticas, exposições sobre um
tema.
Planificar os textos a escrever, após pesquisa e seleção de informação
relevante.
Redigir com desenvoltura, consistência, adequação e correção os
textos planificados.
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O fingimento artístico: Caeiro, o poeta «bucólico»
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Desafio: Explicita o modo como a dimensão bucólica de Caeiro está presente no poema.
XXI
Se eu pudesse trincar a terra toda
E sentir-lhe um paladar,
E se a terra fosse uma coisa para trincar
Seria mais feliz um momento...
Mas eu nem sempre quero ser feliz.
É preciso ser de vez em quando infeliz
Para se poder ser natural...
Nem tudo é dias de sol,
E a chuva, quando falta muito, pede-se.
Por isso tomo a infelicidade com a felicidade
Naturalmente, como quem não estranha
Que haja montanhas e planícies
E que haja rochedos e erva...
O que é preciso é ser-se natural e calmo
Na felicidade ou na infelicidade,
Sentir como quem olha,
Pensar como quem anda,
E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre,
E que o poente é belo e é bela a noite que fica...
E que se assim é, é porque é assim.
7-3-1914
Fernando Pessoa, Poemas de Alberto Caeiro ed. de Ivo Castro, Lisboa, IN-CM, 2015.
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