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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo será estudado o Classicismo em Portugal, sua importância 
para a literatura e a contribuição de Camões para a literatura universal.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
2 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 • Compreender o Classicismo português.

 • Conhecer e compreender a obra de Camões.

.  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 

 • Representação e comunicação.

 • Investigação e compreensão.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Projetor multimídia.

 • Livro didático.

 • Exemplares de Os Lusíadas.

O Classicismo em Portugal
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PREPARAÇÃO

Faça uma parceria com o professor de História para saber um pouco mais 
sobre as transformações pelas quais Portugal passava nessa época graças 
às navegações.

Separe algumas edições de Os Lusíadas para que os alunos tenham contato 
com a obra.

Aproprie-se das características da obra camoniana.

Fale um pouco das grandes navegações e das transformações pelas quais 
Portugal passava (peça a colaboração do professor de História).

Lembre as características do Classicismo (imitação dos autores gregos, preo-
cupação com a forma, universalidade e impessoalidade, expansão como tema).

Apresente os exemplares de Os Lusíadas para que os alunos conheçam a obra.

Leia os textos (páginas 148 a 150) e peça que os alunos realizem os exercí-
cios (páginas 150 e 151).

Inicie a aula com a correção dos exercícios solicitados na aula anterior.

Fale sobre as características da obra de Camões e, em seguida, leia o texto 
(página 151).

Separe grupos para a leitura dos textos (páginas 152 e 153). Peça que os gru-
pos façam comentários sobre os textos e sistematize as informações a partir 
das impressões dos alunos. Peça que façam, em conjunto, os exercícios (pá-
ginas 153 e 154), depois, corrija-os.

AULA 1

AULA 2

Para a verificação do capítulo, peça aos alunos uma pesquisa sobre a estrutu-
ra de Os Lusíadas (como é dividido, do que trata cada parte etc.).

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


