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AULA N.º  9  
DISCIPLINA  Português  

ANO(s)  9.º  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS 

Educação Literária 

Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes géneros: Os 
Lusíadas, de Luís de Camões, poemas de oito autores. 
Relacionar os elementos constitutivos do género literário com a construção do 
sentido da obra em estudo. 
Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos 
manifestados nos textos. 
 
Escrita 

Escrever com correção ortográfica e sintática, com vocabulário diversificado 
e uso correto dos sinais de pontuação. 

 

 

Título/Tema(s) da Aula 

➢ Bravura ou valentia vs. temeridade 

Viagens por Mundos Desconhecidos 

 
- Exploração do episódio “Despedidas em Belém” de Os Lusíadas. 
- Interpretação do poema “Mar Português” de Fernando Pessoa, em intertextualidade com o episódio em análise. 

 
Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1.Lusíadas de Luís de Camões - Episódio “Despedidas em Belém” 

- Ler e analisar o episódio “Despedidas em Belém” da obra literária Lusíadas de Luís de Camões, a partir do manual 
adotado na escola. 
 

2. Texto Poético “Mar Português” de Fernando Pessoa 

- Relacionar a mensagem que se pretende transmitir neste poema com o episódio “Despedidas em Belém”. 

 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 

PESSOA, Fernando – "Mar Português". In Mensagem. 4.ª edição. Lisboa: Assírio & Alvim. 
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3. Texto – O mar 

Redigir um texto evidenciando sentimentos/emoções sobre o mar. 

 

 9.º ano 

 


