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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Por Equipa da Coordenação 

Propomos alguns materiais didáticos para estudo autónomo, com o apoio dos pais, ou em sala de aula. Trata-se 
de sugestões de atividades que poderão contribuir para uma partilha de práticas sobre aspetos essenciais do en-
sino da língua. 

Chapeuzinho Amarelo
Era a Chapeuzinho Amarelo.
Amarelada de medo.
Tinha medo de tudo, 
aquela Chapeuzinho.
Já não ria.
Em festa, não aparecia.
Não subia escada, nem descia.
Não estava resfriada, mas tossia.
Ouvia conto de fada, e estremecia.
Não brincava mais de nada, 
nem de amarelinha.
Tinha medo de trovão.
Minhoca, pra ela, era cobra.
E nunca apanhava sol, 
porque tinha medo da sombra.
Não ia pra fora pra não se sujar.
Não tomava sopa pra não ensopar.
Não tomava banho pra não descolar.
Não falava nada pra não engasgar.
Não ficava em pé com medo de cair.
Então vivia parada, 
deitada, mas sem dormir, 
com medo de pesadelo.

Era a Chapeuzinho Amarelo…
E de todos os medos que tinha
O medo mais que medonho 
era o medo do tal do LOBO.
Um LOBO que nunca se via,
que morava lá pra longe,
do outro lado da montanha,
num buraco da Alemanha,
cheio de teia de aranha,
numa terra tão estranha,
que vai ver que o tal do LOBO
nem existia.
Mesmo assim a Chapeuzinho
tinha cada vez mais medo
do medo do medo do medo 
de um dia encontrar um LOBO.

Um LOBO que não existia.
E Chapeuzinho amarelo,
de tanto pensar no LOBO,
de tanto sonhar com o LOBO,
de tanto esperar o LOBO,
um dia topou com ele
que era assim:
carão de LOBO,
olhão de LOBO,
jeitão de LOBO,
e principalmente um bocão
tão grande que era capaz 
de comer duas avós, um caçador, 
rei, princesa, 
sete panelas de arroz
e um chapéu de sobremesa.
Mas o engraçado é que,
assim que encontrou o LOBO,
a Chapeuzinho Amarelo
foi perdendo aquele medo,
o medo do medo do medo 
de um dia encontrar um LOBO.
Foi passando aquele medo
do medo que tinha do LOBO.
Foi ficando só com um pouco do medo 
daquele lobo.
Depois acabou o medo 
e ela ficou só com o lobo.
O lobo ficou chateado 
de ver aquela menina 
olhando pra cara dele,
só que sem o medo dele.
Ficou mesmo envergonhado, 
triste, murcho e branco-azedo,
porque um lobo, tirado o medo, 
é um arremedo de lobo.
É feito um lobo sem pêlo.
Um lobo pelado.

O lobo ficou chateado.
E ele gritou: sou um LOBO!

Mas a Chapeuzinho, nada.
E ele gritou: EU SOU UM LOBO!!!
E a Chapeuzinho deu risada.
E ele berrou: EU SOU UM LOBO!!!
Chapeuzinho, já meio enjoada, 
com vontade de brincar 
de outra coisa.
Ele então gritou bem forte 
aquele seu nome de LOBO 
umas vinte e cinco vezes,
que era pro medo ir voltando
e a menininha saber 
com quem não estava falando:
LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO 
LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO
Aí, 
Chapeuzinho encheu e disse:
"Pára assim! Agora! Já!
Do jeito que você tá!"
E o lobo parado assim
do jeito que o lobo estava, 
já não era mais um LO-BO.
Era um BO-LO.
Um bolo de lobo fofo,
tremendo que nem pudim, 
com medo de Chapeuzim.
Com medo de ser comido, 
com vela e tudo, inteirim.
Chapeuzinho não comeu
aquele bolo de lobo, 
porque sempre preferiu 
de chocolate.
Aliás, ela agora come de tudo, 
menos sola de sapato.
Não tem mais medo de chuva, 
nem foge de carrapato.
Cai, levanta, se machuca,
vai à praia, entra no mato,
Trepa em árvore, rouba fruta, 
depois joga amarelinha,
com o primo da vizinha, 
com a filha do jornaleiro,
com a sobrinha da madrinha
e o neto do sapateiro.
Mesmo quando está sozinha, 
inventa uma brincadeira.
E transforma em companheiro
cada medo que ela tinha:
O raio virou orrái;
barata é tabará;
a bruxa virou xabru;
e o diabo bodiá.
                                 FIM
Buarque, Chico

LEITURA - Atividade para os níveis A1 /A2

http://educacaonovoshorizontes.blogspot.com/2010/10/chapeuzinho-amarelo.html
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1. Como era a CHAPEUZINHO...

2. DESENHE as expressões do LOBO:

3. Repare nas cores e a sua relação com as emoções:

4. Que outras cores se associa às emoções?
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Envergonhado Triste Murcho Branco-azedo

Porquê? Que cor terá no final 
da história? Porquê?

O Lobo Branco-Azedo

A Chapeuzinho Amarela

Vermelho

Azul

Verde

ANTES de ter medo DEPOIS de ter medo

5
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

5. Vencendo o medo, a Chapeuzinho transforma as palavras noutras coisas: Ex. raio - orrái. 
Que palavras serão as seguintes? 

6. Procure os termos e expressões que estão escritas no português brasileiro 
e preencha com o equivalente em português europeu:

7. Já tentou transformar os seus medos em companheiros? Enumere três medos e quem escolheria 
para companheiros:

PB PE

Medos Companheiros

penteser

nharaa

saudinoro

bóiaji

tasmafan

6
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

8. Substitua a primeira letra das palavras retiradas do texto pela letra indicada e escreva as palavras 
encontradas:

9. Memorize o seguinte trava-línguas e diga-o com a maior rapidez possível. 

Era uma vez um lobo
que metia muito medo
o medo foi passando
e o lobo, envergonhado,
ficou muito chateado.

Tirado o medo, 
o lobo ficou pelado
um lobo sem pêlo, muito irritado!

Quando o medo passou,
o lobo já não era um lobo,
era um bolo de lobo fofo
que fugiu para o jardim
a tremer que nem um pudim!

Proposta didática: Vanda Araújo e Carlos Xastre

$ medo $ _________      
$ teia$ _________

$ medo $ _________
$ cobra$ _________

$ pelado $ _________
$ bolo$ _________

$ panelas $_________
$ mato$ _________

$ jeitão $ _________
$ ria$ _________

$ dia $ _________
$ mato$ _________

$ vela $ _________
$ dia$ _________

$ brincar$_________
$ dia$ _________

c

d

g

j

l

p

r

t

7



12

MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Por Equipa da Coordenação 
Propomos materiais didáticos que podem ser usados para estudo autónomo, com o apoio dos pais ou em sala de 
aula. Trata-se apenas de sugestões de atividades para uma partilha de práticas sobre aspetos essenciais do ensi-
no da língua. 

A Ave Mais Bonita

Na maioria das vezes, todas as 
aves que viviam à beira da flo-
resta eram grandes amigas. 
Um dia, o pavão abriu a sua 
elegante cauda e suspirou.
- O que é que foi? - perguntou 
um macaco que ia a passar.
- Ah, nada - respondeu o pa-
vão. - Estava, apenas, a admi-
rar a minha cauda e a pensar 
que é muito, muito bonita.
- O quê? Não é tão bonita 
como as minhas penas! -  pro-
testou, ruidosamente, um pa-
pagaio empoleirado no ramo 
de uma árvore. - Olha só para 
mim! Penas vermelhas, amare-
las, azuis, laranja! Sou muito 
mais colorido do que tu, pavão!
- Oooh! Eu acho que és dema-
siado garrido – interrompeu 
uma voz suave, que estava 
perto. - As minhas penas bran-
cas são muito mais bonitas - 
disse uma pomba que arrulha-
va no ramo de uma árvore.

As aves continuaram a discutir 
todo o dia e toda a noite. Os 
outros animais da floresta não 
conseguiram dormir com o ba-
rulho que elas fizeram e não 
ficaram muito satisfeitos.
Na manhã seguinte, enquanto 
as aves discutiam nas árvores, 
a restante floresta mantinha-se 
silenciosa. O tigre, o animal 
mais feroz de todos, foi ver o 
que era aquela confusão.
- Bem, bem - ronronou - isso é 
muito útil. Afinal de contas, um 

animal poderoso como eu só 
deveria regalar-se com a comi-
da mais bonita. Quando tive-
rem decidido qual de vocês é, 
ficarei muito contente em co-
mer o vencedor!
As aves ficaram surpreendidas. 
Depois, falaram todas ao 
mesmo tempo.
- Algumas das minhas penas 
estão um bocadinho desbota-
das - disse o pavão.
-As minhas patas não são 
nada bonitas - gritou o papa-
gaio.
- Na verdade, sou uma ave 
muito feia - murmurou a pom-
ba.
- Então, não precisam de dis-
cutir mais - concluiu o tigre, 
enquanto virava costas para 
regressar à floresta. E as aves 
nunca mais discutiram.

Nicola Baxter, “Histórias de Animais 
em 5 minutos”, Círculo de Leitores, 
2006. Ilustrações de Andy Everitt-
Stewart

LEITURA - Atividade para o nível A1/A2 (crianças)
Proposta didática de Telmo Gomes, professor de 3.º CEB e ES de Português, em Londres
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1. Leitura dramatizada do texto, dividindo as personagens pelos elementos da família.

2. O tempo na nossa história…

Ligue cada elemento da coluna A ao elemento correto da coluna B.

3. Escreva o nome do animal no espaço correto.

Quem fez o quê?

4. Ordene, do menos intenso, para o mais intenso, começando por suspirou. 

5. Preencha o quadro, seguindo o exemplo.

6. O que levou à mudança de qualidades para defeitos?

13
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Coluna A Coluna B

Um dia… O tigre foi ver o que era aquela confusão.

 À noite…  O pavão abriu a sua elegante cauda e suspirou.

Na manhã seguinte… As aves continuaram a discutir.

 suspirou

 protestou

 arrulhou

ronronou

 gritou

 murmurou

ANTES = QUALIDADES DEPOIS = DEFEITOS

PAVÃO
“A minha cauda é muito, muito bonita.”

“Algumas das minhas penas estão um 
bocadinho desbotadas.”

PAPAGAIO
“Sou muito mais colorido do que tu, pavão!”

POMBA
“As minhas penas brancas são muito mais 

bonitas”

9
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

5. Descubra qual o código secreto e identifique as palavras da lista.

6. Gostava de ser algum animal desta história? Justifique a sua escolha, apresentando as 
suas razões.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7. Como é que os animais desta história conseguiram vencer o tigre e não serem comidos por 
ele? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

vjjermjjelhjjas 

ajjmajrelajjs

ajjzujjis 

lajjrajjnja  

brjjanjjcas 

10



Compreensão da Leitura
Nível de competência: A1 -  Ensino Básico
Proposta didática de Ana Cristina Silva

9

MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Leia a seguinte história:
Era uma vez um rei
que tinha um enorme tesou-
ro:
esmeraldas, diamantes
e muitas moedas de ouro.

Uma fortuna guardada
merecia aplicação.
Ali, fechada num cofre
ainda chamava um ladrão.

- Que hei de eu fazer, digam 
lá? –
perguntou ele ao serão.
- Antes de me decidir
quero a vossa opinião.

A rainha então lhe disse:
- Podias comprar para mim
um palácio com dez torres 
e telhado de marfim.

A princesa sua filha
lhe  falou desta maneira:
- Quero mil metros de sedas
para levar à costureira.

E o príncipe real
não se conseguiu conter:
- Ó pai, dê-me um batalhão,
que eu gosto de combater.

O rei franziu o nariz,
não ficou nada contente.
Ele tinha outra ideia
há tempos na sua mente.

Ergueu um grande edifício,
forrou-o todo com estantes.
Mandou vir imensos livros
No dorso de elefantes.

Vieram livros de barco,
a cavalo, de camelo,
das terras quentes com sol,
das terras frias com gelo.

- Que lembrança tão maluca,
que não lembra a um careca,
ir gastar tanto dinheiro
assim, numa biblioteca!

Isto dizia a família
e diziam os vassalos.
- Ficar sentadinho a ler
no rabo até faz calos.

O rei não quis dar ouvidos
a gente tão ignorante,
tinha gosto de aprender
como se fosse um estudante.

Na nova biblioteca 
ganhou tal sabedoria 
que melhor rei neste mundo 
aposto que não havia.

Cheio de curiosidade, 
o povo desse país 
quis todo aprender a ler 
para lá meter o nariz.

Leu os livros de aventuras, 
de ciências naturais, 
os de banda desenhada, 
e ainda leu muitos mais.

Na biblioteca estudou, 
nela se fartou de rir, 
porque os livros também ser-
vem, 
afinal, para divertir.
Mas o pior foi que as traças, 
ao verem tal corropio, 
entraram na biblioteca, 

num dia cinzento e frio.

- Aqui é que se está bem! – 
disseram todas em coro. 
- Vamos comer os livrinhos 
encadernados em couro.

in  A Fada Palavrinha e o Gi-
gante das Bibliotecas, de Luí-
sa Ducla Soares, Livros Hori-
zonte

11
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Responde:

1. Assinala a frase correta:

 O texto está escrito em prosa.     O texto está escrito em poesia.

2 .Observa a capa do livro e preenche o quadro.

3. Liga as palavras que rimam.

Ladrão ●

Costureira ●

Elefantes ●

Gelo ●

Careca ●

Rir ●

Corrupio ●

Vida ●

Insetos ●

● Estantes

● Camelo

● Biblioteca

● Aplicação

● Maneira

● Objetos

● Inseticida

● Divertir

● Frio

!!!!!!!!!

Autor: 
________________________________________________

Título do livro: 
________________________________________________
________________________________________________

Ilustrador: 
________________________________________________

12
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

4. Constrói uma rima à tua escolha com  palavras do exercício anterior.
Exemplo:
Que feliz estou com a minha costureira,
Que  me fez um vestido à maneira!

Tenta agora tu:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Decerto reparaste que a história não terminou. Quem serão esta fada Palavrinha e este gi-
gante que irão aparecer na história? Como te parece que irão resolver o problema das traças, 
que estão dispostas a comer todos os livros? Usa a tua imaginação e termina a história.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

A2 (Nível Inicial)

Desenvolvimento lexical:
Como se relacionam as palavras?

1. Ordene as palavras do significado mais ge-
ral para o particular.

2. Anomalia semântica. 

a) Preste atenção às frases disparate. 

Atirei o telefone ao chão e ele começou a chorar.

O pé da mesa meteu um golo.

O meu carro casou com o jipe do vizinho.

Tenho ideias verdes quando como espinafres.

Um computador japonês pediu a nacionalidade 
portuguesa.

A alegria é redonda e a tristeza é retangular.

b) Complete as seguintes frases.

Vi um ______________ a atravessar a minha rua.

Um ________________ elétrico comprou rifas na 
festa da escola.

Uma alforreca ________________ a papelaria do 
meu bairro.

A Maria perguntou as horas a um ____________.

O gelado __________ de ter saído do congelador.

A Terra _____________ de dia com o Sol e de 
noite com a Lua.

c) Escolha as  palavras parónimas e complete as  
frases.

comprimento cumprimento
mugir mungir

contornar controlar
provar prever
gravar cravar
saber sabor

1. O ______________ do João é uma palmada no 
ombro.

2. Faz-me o favor de ____________ esta música.

3. Falta-me __________ o desenho a azul.

4. __________ fazer contas é útil.

5. A Maria levanta-se de madrugada para 
_____________ as vacas.

6. Vou ______________ este bolo.

7.Gosto do _______________ das amoras.

8. O herói conseguiu ____________ a lança no 
ombro do bandido.

9. Ontem à noite, na quinta, as vacas fartaram-se 
de ___________.

10. O ____________ da sala de aula é 30 metros.

11. Ninguém consegue ______________ o futuro.

12. O  João gosta de _____________ o trabalho 
dos outros.

Fonte: DUARTE, Inês (2008) “O  conhecimento da Lín-
gua: Desenvolver a Consciência Linguística”, Secção 5 
“O Desenvolvimento da Consciência Lexical” (pág. 35). 

Por Equipa da Coordenação 

Propomos alguns materiais didáticos que podem 
ser usados para estudo autónomo, com o apoio 
dos pais ou em sala de aula. Trata-se apenas de 
sugestões de atividades que poderão contribuir 
para uma partilha de práticas sobre aspetos es-
senciais do ensino da língua. 

árvore,'pinheiro,'vegetal

animal,'pardal,'pássaro

futebol,'futebol'de'salão,'jogo

palavra,'sílaba,'frase

bairro,'cidade,'rua

photo by Agus Munoraharjo
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Por Equipa da Coordenação 

Propomos materiais didáticos que podem ser usados para estudo autónomo, com o apoio dos pais ou em sala de 
aula. Trata-se apenas de sugestões de atividades para uma partilha de práticas sobre aspetos essenciais do ensi-
no da língua. 

Leia atentamente a seguinte lista de palavras:

blocos de notas, folhas, dados, multa, jacinto, martelo, garrafa, este, remo, dinheiro, poder, ma-
linha, cuecas, pistola, convites, carta, embrulho, folha, iPhone, frasquinho de urina, computador, 
aparelho, blues, vassoura, arco-íris, espada, cana, saco de plástico, seringa, exigências, sumo, 
outro, anel, telefone, chapéu, ferramenta, sabedoria, revólver, guia, contrato, disco, sondagens, 
hip-hop, colunas de som, fios, café, faturas, tampa, trunfos, caneca, lata, vídeos, telecomando, 
guitarra, euros, programa de festas, rock, anotações, papéis, folclore, taça, pontos, batata 
quente, roupa colorida, pássaro, pau, livro, borracha, programa de informática, verde, isto, jor-
nal, raqueta, malas, documentos, casca, estaca, papel, mapa, petróleo, picaretas, cartazes, dó-
lares, caneca, chávena, garrafão, laboratórios, aguarela, mala, chave do apartamento, fado, 
trunfos, beijos, caixa negra, perfume, iPad2, recordações, músicas, feijões, saudades. 

1. Indique o que pode transportar na mão:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Indique o que escolheria para fazer uma viagem:

Indique o que:

Indique o que: 
se parte sem mais nem menos ________________________________________
se rasga facilmente _________________________________________________
é colorido aos olhos _________________________________________________
é cheiroso  ________________________________________________________
voa com o vento  ___________________________________________________
é agradável para si __________________________________________________
é desagradável _____________________________________________________

de núpcias 
(ou noivado)

de negócios (em Londres, na 
China, etc.). de lazer

1

2

3

NUNCA 
escolheria Escolheria SEMPRE

1

2

3

16
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Construa frases combinando as expressões das colunas A e B:

Agrupe as palavras em diferentes categorias

Desenhe, à sua escolha, dois dos seguintes conceitos:

% Saudade, recordações, sabedoria, exigências, fado.

A B

disseram ao Harry Potter que chapéus há muitos. O Pato Donald 

tem os trunfos na mão. A Cinderela

está entre a espada e a parede. Os Transformers

passou a batata quente à Branca de Neve.  O Super-homem

está saído da casca. O Gormiti Ovo 

ObjetosObjetos Estilos musicais Equipamentos tec-
nológicos Acessórios

Leves Pesados

17



13

MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Nível de competência: A2 – Ensino Básico

Leve, breve, suave
Leve, breve, suave,
Um canto de ave
Sobe no ar com que principia
o dia.
Escuto, e passou...
Parece que foi só porque escutei 
Que parou.

Nunca, nunca, em nada,
Raie a madrugada,
Ou ‘ splenda o dia, ou doire no declive,
Tive
Prazer a durar
Mais do que o nada, a perda, antes de eu o ir 
Gozar.

Fernando Pessoa, “Athena”, 1924

18



1. Leia o poema em voz alta, várias vezes, até o conseguir fazer sem hesitações. 

2. Leia agora apenas o primeiro verso. Qual o som que se repete? Qual a letra? 

3. Como classificaria este som? Como suave? Agressivo? Assustador? 

4. O canto da ave, primeiro suave, depois a subir no ar, é interrompido. Quais são os versos 

que dão conta dessa interrupção? A interrupção acontece de repente ou lentamente? O que é 

que, nesse verso, permite chegar a essa conclusão? 

5. Por que motivo parou? 

6. O encanto da música na primeira estrofe é substituído por sentimentos diferentes, na se-

gunda estrofe. Repare que o primeiro verso desta parte tem a mesma estutura que o da pri-

meira: 

 Leve, breve, suave 

	 Nunca, nunca, em nada

No entanto, o efeito não é o mesmo. Porque será? Repare nos sons que se repetem: - ne, que: 

são suaves ou agressivos? 

7. Esta mudança na musicalidade corresponde a uma mudança de estado de espírito. O poeta 

está magoado por nunca ter tido o quê? 

8. O facto de tudo passar rapidamente antes de ele ter tempo de o apreciar deixa-o com que 

disposição? Satisfeito? Frustrado? Zangado? 

Aprendemos: Este poema leva-nos a sentir a sua musicalidade, a delicadeza com 

que foi construído. Para além de o ouvirmos, quando o lemos com mais pormenor, 

percebemos que a musicalidade e os sons se aliam a dois diferentes momentos e 

sentimentos vividos pelo poeta.

Material adaptado de Ler poesia no ensino básico, Regina Duarte, Presença
14

MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Compreensão da Leitura
Nível de competência: A2 – Ensino Básico
Proposta didática de Lucília Holmes e Purificação Di-Toro - À descoberta da nossa terra.

Lenda das amendoeiras do Algarve

Há muitos e muitos séculos, antes de Portugal existir e quando o Algarve pertencia aos ára-
bes, reinava em Chelb, a futura Silves, o famoso Ibn-Almundim, que se casou com uma jovem 
princesa do Norte da Europa, chamada Gilda.

Gilda era encantadora e todos lhe chamavam a “ 
Bela do Norte”, não admirando, por isso, que o 
rei a quisesse para rainha.

Apesar das festas que houve nessa ocasião, Gil-
da sentia uma grande tristeza

Até que um dia o rei lhe perguntou:
 - Mas porquê tanta tristeza, Senhora?

 - Tenho saudades do meu país! Tenho saudades 
da neve branquinha do meu país.

Com medo de perder a esposa amada, o rei teve 
então uma boa ideia. Mandou plantar amendoei-
ras por todo o Algarve e, no princípio da prima-
vera, já elas estavam todas cobertas de lindas 
flores brancas.
 
O bom rei, prevendo a alegria que Gilda havia de 
sentir, disse-lhe:
- Gilda, vem comigo à varanda da torre mais alta 
do castelo e contemplarás um espetáculo encanta-
dor!

Logo que chegou ao alto da torre, a rainha bateu palmas e soltou gritos de alegria, ao ver to-
das as terras cobertas por um manto branco, que julgou ser neve.

A rainha ficou tão contente e disse:

- Ah! Que bonito! Parece a neve do meu país.

A partir daí, viveu sempre feliz.

http://en.wikipedia.org/wiki/Algarve
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1.  Leitura dramatizada do texto pelos elementos da família.

2.1.  Leitura e compreensão da lenda.

2.2. Este texto é uma lenda. O que são lendas?

2.3. Que função é habitualmente atribuída às lendas?

2.4. No caso da lenda das amendoeiras, qual seria a função desta história?

2.5. Conhece mais alguma lenda portuguesa? Faça esta pergunta aos membros da sua família 

e registe o que lhe contarem para depois poder contar aos seus colegas.

2.6. Pense num aspeto particular de Portugal de que tenha saudades. Reinvente a lenda das 

amendoeiras, a partir do sítio em que vive em Inglaterra. O que poderia substituir aquilo de 

que sente falta?

3. O Algarve hoje em dia.

3.1. Localize no mapa o local em que se passa esta lenda. 

3.2. Qual é a capital de distrito do Algarve? 

3.3. Quais são os meios de transporte possíveis para chegar ao Algarve?

3.4. Qual é o rio que faz fronteira entre o Algarve e Espanha? Procure na Internet esta informação. 

3.5. O Algarve é conhecido mundialmente pelas suas praias. Consegue explicar por que moti-

vo as praias algarvias são tão procuradas? 

12
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Onde se passa? Quando se passa?
Quem são as 

personagens?

Lenda das Amendoeiras
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4 – Observe a imagem abaixo.

4.1. Conhecendo o significado de all, em inglês, explique o que esta campanha de turismo de 

promoção do Algarve pretende comunicar. 

4.2. Tente fazer o mesmo processo de composição de palavras, usando afixos  ingleses com 

palavras portuguesas. Explique o efeito que pretendeu obter. 

4.3. Al – é um prefixo de origem árabe, em Português. Este é um dos muitos vestígios que fi-

caram na língua portuguesa da presença dos árabes no que é agora o território nacional. Co-

nhece outras?

4.4. Leia as seguintes palavras de origem árabe. Procure o significado das que não conhece e 

os contextos em que podem surgir. 

4.5. Preencha o quadro com as palavras que se relacionam com a/o:

13
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almoxarife alfarroba albarda

alface almocreve alcachofra

alcaide alferes alfândega

agricultura administração comércio
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Compreensão da Leitura
Nível de competência: A2 – Ensino Básico
Proposta didática de Vanda Araújo

Leia o seguinte texto:

“Era uma vez um dia normal de escola.

Um rapaz como tantos outros acordou normalmente dos seus sonhos, levantou-se como era 
normal da sua cama, fez como normalmente um chi-chi, tomou normalmente o banho normal, 
vestiu a roupa normal e tomou o seu pequeno-almoço normal.

Esse mesmo rapaz lavou normalmente os dentes, despediu-se normalmente da mãe e saiu de 
casa em direção à escola, como normalmente fazia.

Andou normalmente pelas mesmas ruas, passou normalmente pelas mesmas lojas e atraves-
sou as mesmas avenidas, também normalmente, enquanto meditava normalmente nos mes-
mos pensamentos.

Ao chegar à escola, esse mesmo rapaz, igual a tantos outros, jogou futebol como era habitual, 
exatamente com os mesmos amigos, até soar o toque para a entrada nas aulas, como nor-
malmente.

O rapaz igual a tantos outros entrou na sala habitual e sentou-se na sua mesa, como era nor-
mal. Foi então que aconteceu algo de absolutamente fora do normal…

- Bom dia a todos! – disse alguém, com um ar absolutamente extraordinário, ao entrar de rom-
pante na sala. – Eu sou o vosso novo professor e chamo-me Gee.

- Ainda não nos conhecemos uns aos outros, mas eu tive uma ideia que vai ajudar-me a co-
nhecer-vos melhor…

- Nesta nossa primeira aula, quero que ouçam música, que deixem que a melodia vos faça 
lembrar imagens e que essas imagens se soltem das vossas cabeças. Está entendido? – ia di-
zendo o professor enquanto distribuía uma folha de papel a cada aluno.”

- Ele é estranho! É meio tonto! É mesmo doido! Música? Desenhos? Qual é a ideia dele? – co-
chicharam os alunos uns para os outros, como normalmente. 

– Silêncio, fechem os olhos, abram bem os ouvidos e ouçam! - continuou o professor.

E a música começou a soar: eram ritmos retumbantes, ribombantes, por vezes ensurdecedo-
res, que progrediam e se espalhavam ruidosamente por toda a sala.

De repente, a música parou. Então, o professor disse:

- Ora digam lá o que a música vos fez lembrar!

Uma das raparigas respondeu, entusiasmada:

- Cavalos a galope!
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Outro aluno disse: - Não. Era uma corrida de carros!

E o rapaz como tantos outros disse: - Eu vi elefantes, professor, centenas de elefantes!

- Muito bem! – disse o professor, rindo-se. – Não acharam maravilhoso? Agora quero que cada 
um tente escrever na folha em branco o que ouviu. Vamos lá, todos a escrever!

E enquanto os ritmos progrediam e regrediam repentinamente, rodopiavam e voltavam a rodo-
piar, o rapaz como tantos outros escrevia. Por vezes, não entendia perfeitamente as palavras 
que utilizava e a história parecia não fazer sentido, mas isso não era importante e nem sequer 
o preocupou. Escrevia tão rápido quanto conseguia e, mesmo assim, sentia que precisava de 
escrever mais rápido ainda –havia tanto para dizer! Era como se existisse dentro da sua cabe-
ça um dique que, de repente, ao abrir-se, a inundava de palavras…e as palavras divertiam-no 
como os brinquedos, e sentia-se mergulhado naquele jogo – o jogo de contar histórias.

Era uma coisa extraordinária, fora do normal… 

E os seus colegas? 

Alguns escreveram histórias sobre gigantes e outros sobre coisas mágicas. Algumas raparigas 
escreveram sobre raparigas corajosas e alguns rapazes escreveram sobre rapazes com cica-
trizes mágicas que lhes davam grandes poderes. Alguns escreveram muito pouco, porque a 
música não lhes fazia lembrar muita coisa e a Pauline, por exemplo, preferiu ler a sua revista 
preferida. Houve quem escrevesse histórias que pudessem agradar ao professor e uns trans-
formaram-se em heróis, enquanto outros preferiram ser os malvados da história. E o Bily  até 
adormeceu.

- Talvez esteja a sonhar! – disse o professor.

E, no final desse extraordinário dia de escola, o rapaz como tantos outros viu o professor entrar 
no seu carro.

- Professor – disse ele -, esta foi a melhor aula que já tive.

Nunca me tinha acontecido tal coisa, foi mágico!

- Continuas a pensar que eu sou doido? – perguntou o professor, a sorrir.

O rapaz como tantos outros corou até às orelhas.

- Estou ansioso por ler a tua história, hoje à noite! – acrescentou o professor.

– Até amanhã!

E desapareceu por entre uma nuvem de pó, ao sair os portões da escola.

À hora de dormir o rapaz como tantos outros vestiu o pijama habitual, lavou os dentes e fez chi-
chi, como normalmente, deu um beijo à mãe, tal como era normal, e deitou-se na cama habi-
tual…mas teve sonhos extraordinários.”

In Era Uma vez um dia normal de escola,  de Colin Mcnaughton, Satoshi Kitamura
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1. Preencha o quadro com informação do texto:
O que fez o rapaz,

 Em casa, depois de acordar? Ao chegar à escola?

2. Copie as instruções dadas aos alunos, pelo professor.

3. “Ele é estranho! É meio tonto! É mesmo doido!”
O que os levou a ter esta opinião acerca do professor?

4. Acha que os alunos mudaram de opinião, no final da aula? 

	
5. “Professor – disse ele -, esta foi a melhor aula que já tive.”
Conte aos seus pais qual foi a sua aula de português  favorita.

6. Repare nas expressões sublinhadas. O que querem dizer?
“Era uma coisa extraordinária, fora do normal…”
“– Silêncio, fechem os olhos, abram bem os ouvidos e ouçam!”

7. Preencha os espaços com palavras à sua escolha, de modo a alterar o excerto original da 
história. Siga o exemplo.
Alguns escreveram histórias sobre dragões e outros sobre ____________. Algumas raparigas 
escreveram sobre ______________ e alguns rapazes escreveram sobre _________ com cicatri-
zes ___________ que lhes davam ___________. Alguns escreveram sobre ___________, porque 
a música lhes fazia lembrar um ____________. A Pauline, por exemplo, preferiu __________. E o 
Bily até _________.

25
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8. Coloque-se no papel do rapaz e diga o que ele faz antes de sair de casa.
Siga o exemplo: Acordo dos meus sonhos.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9. Que tempo verbal utilizou no predicado de cada frase?

Pretérito imperfeito do Indicativo

Pretérito perfeito do Indicativo

Futuro do Indicativo

Presente do Indicativo

10. Qual das seguintes palavras ou expressão de tempo marca melhor a ideia de que esta se-
quência de situações faz parte de uma rotina diária?

Habitualmente
De vez em quando

Por vezes

Raramente

11. Complete as seguintes frases com a palavra ou expressão de tempo que escolheu, colo-
cando à frente as horas da sua rotina diária. 

_________________, chego à escola às________________.

_________________, o intervalo da manhã é às ______________.

__________________, almoço às ______________.

_________________, termino as aulas às _________________.

12. Escreva agora a sua rotina diária desde que regressa da escola até que se deita.
Chego a casa às 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Compreensão da Leitura
Nível de competência: A2 – Ensino Básico 
Professores Vanda Araújo e Carlos Xastre
1. Comente a seguinte gravura. O que lhe sugere?

Imagem de http://blogsergiofreire.wordpress.com/2011/03/31/solidariedade/ 

2. Leia a definição de solidariedade do dicionário online. 
solidariedade 
nome feminino 
1. qualidade de solidário
2. sentimento que leva a prestar auxílio a alguém
3. responsabilidade recíproca entre elementos de um grupo social, profissional, institucional ou 
de uma comunidade
4. adesão ou apoio a uma causa, a um movimento ou a um princípio
5. sentimento de partilha do sofrimento alheio

(De solidário+-idade)
Solidariedade In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. 2013-02-01].
Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/solidariedade>)

2.1 Escolha a definição que melhor se adapta ao seu ponto de vista acerca da solidariedade, 
ou ser solidário.
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3. Leia os seguintes textos 

	
3.1 Depois da leitura dos textos coloque um X na opção correta.

Solidariedade/ser solidário é… Maria Rita Rui Yasmine Jessica

Comprar o lanche a um amigo.
Ter respeito para com os outros.

Acabar com a pobreza.

Estar preocupado com as pessoas que vivem 
nos países africanos…

É ficar uma pessoa melhor.

Dar mais atenção às pessoas que não têm 
dinheiro.
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Responda ao questionário  imaginando-se nas seguintes situações:

A. Apercebe-se de que um colega seu nunca traz lanche. Que faz?
1. Partilha o seu lanche.
2. De vez em quando oferece alguma coisa ao colega.
3. Não faz nada porque tem sempre muita fome.

B. Tem brinquedos por todo o lado. Nem sabe o que lhes há-de fazer.
1. Arruma-os numa caixa e guarda-a no sótão.
2. Escolhe aqueles com que não  brinca e oferece-os aos colegas.
3. Mostra-os  aos seus colegas e deixa-os escolher.

C. Vê um cartaz com um menino triste e lê “ Salva uma vida por uma libra”. Em que pensa?
1. Estou atrasado para ir para a escola.
2. Tenho vontade de ajudar mas não faço nada.
3. Vou ao mealheiro e dou algum dinheiro aos meus pais para enviar.

D. Um colega tem dificuldades na escola. O que faz?
1. Tenta ajudar sempre que pode.
2. Tem pena dele, detestava estar na mesma situação.
3. Faz os seus trabalhos sem se preocupar com ele. 

E. Está muito frio e vê alguém na rua desabrigado.
1. Passa, finge que não vê e não pensa mais nisso.
2. Vai a casa buscar um cobertor ou um casaco ainda em bom estado que já  ninguém usa.
3. Hesita se há-de ou não ajudar. 

F. Vê uma pessoa idosa que não tem lugar sentada no autocarro ou no metro. O que faz?
1. Levanta-se imediatamente e oferece o seu lugar.
2. Como vai sair na próxima paragem espera um pouco e só mais tarde é que oferece o lugar..
3. Fica à espera que outra pessoa lhe ofereça o lugar.

A B C D E F
1. 10 0 0 10 0 10
2. 5 5 5 5 10 5
3. 0 10 10 0 5 0
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Some agora os pontos e verifique se é muito, pouco ou nada solidário.

1-19 Você é pouco ou nada solidário. Deve começar a pensar um pouco mais nos outros. 

20-39Você está no caminho certo, mas ainda pode fazer mais pelos outros. 

+ 40  Parabéns! Você é solidário. Está atento aos outros e procura ajudar sempre que pode. 
Continue, pois o mundo em que vivemos precisa de mais pessoas assim.
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Atividades de organização textual
1- Ordene as frases que se seguem, de forma a obter um texto coerente e coeso.

A-  Claro que os problemas da aerodinâmica e da estabilidade ofuscam, de certa forma, o seu 
aspeto apelativo, mas Koral justifica-se dizendo que se limitou a obedecer aos conceitos 
que lhe deram para trabalhar: limpo, animado, simples, divertido.

B-  O seu dois-lugares futurista, de marcada forma cilíndrica, está equipado com duas gran-
des rodas laterais, cada uma delas com um motor elétrico ecológico.

C-  Ora, como se vê, as questões da aerodinâmica e da estabilidade não faziam parte dos cri-
térios.

D-  O jovem designer turco Ozkan Koral deu uma volta total ao conceito de automóvel com o 
seu Ozone, um veículo experimental concebido para a Peugeot.

E-  Além disso, não tem volante: em seu lugar, o condutor usa um joystick. 
in Super Interessante, Setembro de 2008 (texto adaptado)

Peugeot Ozone 1

1 2 3 4 5
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Escrita e Conhecimento da Língua
Nível de competência: AS e A2 - Ensino Secundário
Carlos Ferreira e Teresa Dangerfield
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2-Complete o seguinte excerto de modo coerente, recorrendo às formas verbais que se encon-
tram na coluna lateral. 

Robôs Humanóides

___________ um futuro onde os robôs que se ____________ aos huma-
nos ____________ auxiliar-nos nas tarefas domésticas, brincar com os 
nossos filhos ou fazer companhia a parentes idosos. E imagine que 
____________ possível ___________ com essas máquinas de forma intui-
tiva e natural, ____________  da mesma forma que ____________ com 
qualquer pessoa. ____________ parecer um cenário saído da mais re-
cente produção e Steven Spielberg o de Georges Lucas, mas a era dos 
robôs humanóides ___________ a pouco anos de distância, 
____________ J. Norberto Pires, presidente da Sociedade Portuguesa de 
Robótica. “Os desenvolvimentos da inteligência artificial ____________ 
dotar os robôs de capacidades cognitivas: quando colocados perante 
uma tarefa ___________ capazes de perceber o que ____________ de 
fazer e até ____________ alternativas para executar essa tarefa”, 
___________ o investigador (…).
                                     

MARQUES, Nélson, “Robôs Humanóides”, in Única (texto adaptado)

Leitura de texto informativo 
Nível de competência: A2 - Ensino Básico
Vanda Araújo e Carlos Xastre

AS PLANTAS CARNÍVORAS
Quem são e onde vivem as perigosas plantas carnívoras?

Em primeiro lugar, é preciso dizer que elas não são monstros devoradores 
de animais. Pelo contrário, a grande maioria das espécies são pequenas e 
delicadas, e apanham pequenos insetos e micro-crustáceos. 
Para que uma planta seja considerada carnívora ela deve atrair, capturar e  
ter a capacidade de digerir formas de vida animal. Entretanto, esta última 
caraterística pode gerar alguma confusão, pois as plantas não possuem 

sistema digestivo.
Todos os seres vivos possuem mecanismos de adaptação ao ambiente em que vivem. De to-
das as adaptações, talvez as mais curiosas sejam as usadas pelas plantas para atrair poliniza-
dores. Essas modificações vão desde a emissão de cheiros específicos, coloração atraente ou 
flores com formato que lembram insetos. Essa capacidade de atrair insetos é uma das carate-
rísticas das plantas carnívoras, mas a mais impressionante é, com certeza, a capacidade de 
capturar as suas “presas”. As plantas carnívoras possuem folhas modificadas que são verda-
deiras armadilhas.

explica
comunicando

irão
interagir
imagine1
está
têm

permi5rão
faríamos
garante
serão

assemelham
é

sugerir
pode

32



Vais agora conhecer algumas plantas 
carnívoras e a forma como elas capturam 
as suas presas.

Existem armadilhas 
(folhas modificadas) 
das mais variadas 
formas e   funciona-
mentos. A mais co-
nhecida é a Dionea 

(figura ao lado)  também conhecida como 
Venus Flytrap. As suas folhas formam uma 
espécie de “jaula” que se fecha rapidamente 
quando um pêlo muito fino é pressionado, 
agindo como um gatilho.

A Drosera (figura ao 
lado) , l iberta um 
cheiro atrativo para 
os insetos e segrega 
uma gotícula de gli-
cose, fazendo com 
que os insetos fi-

quem presos nos seus tentáculos.
Algumas plantas carnívoras segregam enzi-
mas digestivas que aceleram o processo de 
decomposição do animal.

Outras plantas car-
nívoras possuem fo-
lhas modificadas 
formando uma es-
pécie de ânfora, ou 
ascídio, como a be-
líssima Nephentes 
(figura ao lado).

Com uma armadilha 
s e m e l h a n t e à 
Nephentes, a Sarra-
cenia sp (figura ao 
lado) possui folhas 
modificadas que ar-
mazenam uma certa 
quantidade de água 
e enzimas digestivas 
onde pequenos inse-

tos que entram na armadilha ficam presos. 
Os insetos que entram nos ascídios acabam 
por morrer, pois molham-se no líquido conti-
do no interior da armadilha e não conse-
guem sair porque a parede interna dos ascí-
dios é muito lisa.

Detalhe da armadilha 
da Utricularia 
Dentre todas as car-
nívoras, a Utricularia 
é que possui a ar-
madilha mais fantás-
tica. Esta espécie 
possui um meca-
nismo muito enge-
nhoso capaz de 

capturar micro-crustáceos. Estruturas muito 
pequenas chamadas utrículos, com cerca de 
2 milímetros, funcionam como uma bomba 
de sucção, e capturam pequenos animais 
que encostam em estruturas semelhantes a 
gatilhos.
Atualmente, são conhecidas mais de 500 
espécies de plantas carnívoras, espalhadas 
pelo mundo todo (exceto na Antártida). Po-
dem ser encontradas em regiões desde as 
quentes e húmidas florestas tropicais, até às 
tundras gélidas da Sibéria, ou os desertos 
esturricantes da Austrália.

Portanto, plantas 
carnívoras existem 
sim, mas não são 
monstros, e não são 
perigosas. São or-
ganismos incrivel-

mente adaptados que encontraram meios 
para sobreviver em ambientes inabitáveis.
Fonte 
http://correiociencia.wordpress.com/2009/07
/06/quem-sao-e-onde-vivem-as-perigosas-pl
antas-carnivoras/ (texto adaptado)
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1. Depois de ler o texto, procure o significado das seguintes palavras:

micro-crustáceos -
polinizadores - 
glicose - 
enzimas - 
ânfora (ou ascídio) - 
tundras - 

2. Preencha o seguinte quadro.

Nome da planta Como agarra a sua presa Descrição da armadilha

Dionea sp

Drosera

Nephentes

Sarracenia 

Utricularia

3. Selecione as opções corretas:
a) O que apanham as plantas carnívoras?

 Qualquer inseto  
 Pequenos insetos
 Micro-crustáceos
 Camarões

b) Que modificações as plantas carnívoras podem ter?

 Folhas fluorescentes.  
 Libertação de odores e cores atraentes.
 Com flores em forma de insetos.
 Libertação de um som que atrai a presa.

c) Os insetos que entram nos ascídios acabam por morrer porque…

 se molham no líquido interior da armadilha e não conseguem sair 
 Ficam presos nos tentáculos da planta.
 Caem na armadilha e perdem a vida imediatamente.
 Bebem o líquido interior da planta e não conseguem voar.
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4. Preencha os espaços:
Atualmente, são conhecidas mais de ___________ espécies de plantas _________, espalhadas 
pelo mundo todo (exceto a __________). Podem ser encontradas em regiões desde as quentes 
e húmidas _______________, até às tundras gélidas da ___________, ou os desertos esturrican-
tes da ______________.

5. Crie um conto no qual as personagens são as plantas carnívoras e os insetos. 
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Nível de competência: A2 – 5.º ano 
Professor Carlos Xastre 

1. Brincar antes do 25 de Abril

“As brincadeiras da crianças mudaram nos 40 anos de democracia em Portu-
gal. Antes jogavam à macaca, à cabra-cega, ao pião ou com carrinhos de rolamentos, e 
agora é com jogos de computador.”

1.1. Conversa com o professor e os colegas sobre este assunto. 


1.2. Visualiza o vídeo: “Antes do 25 de Abril crianças brincavam sem computadores” 
(Marta Jorge/Carlos Oliveira/Vanessa Brízido/Teresa Fernandes, 18 Abr, 2014, 21:38 / 
atualizado em 18 Abr, 2014, 21:38, internet acedido a 25/04/15 em: http://www.rtp.pt/
noticias/index.php?article=731732&tm=4&layout=122&visual=61


1.3. Quais eram as brincadeiras das crianças antes do 25 de Abril? 


1.4. Conheces alguns dos brinquedos que se usavam antes? 


1.5. Já conversaste com os teus pais e avós sobre os brinquedos que tinham em cri-
anças? Pergunta aos teus pais se nasceram antes ou depois do 25 de Abril de 1974. 
Pergunta-lhes que brinquedos tinham em crianças. 


2. Repara nas fotografias seguintes. Trata-se de murais pintados na rua, em diferentes 
locais de Portugal, sobre o 25 de Abril. Podes ver mais murais e documentação fotográ-
fica em: (http://www1.ci.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=Galeria&album=Murais Internet, 
acedido a 25/04/15). 


Mural artístico com a seguinte palavra de ordem: “25 de abril Sempre” Local: Lisboa – 
Amoreiras – Junto FIAT. 
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Mural artístico do PRP com a seguinte palavra de ordem “Morte ao Fascismo”, Local: Oeiras – 
Porto Salvo.  

Podes ainda consultar a galeria de fotos documentais em: http://www.junior.te.pt/servlets/Bairro?
P=Portugal&ID=669!

2.1. Como já percebeste, no dia 25 de Abril de 1974 houve um acontecimento impor-
tante. Consegues perceber o que foi?  

2.2. Depois do 25 de Abril terá tudo ficado na mesma em Portugal? Porquê? 

3. Vamos agora ler o  texto para aprofundarmos os nossos conhecimentos sobre o 25 de 
abril: 

O 25 de Abril de 1974    

Naturalmente, já ouviste falar no 25 de abril de 1974, 
mas provavelmente não conheces as coisas como os 
teus pais ou os teus avós que viveram nesta época.  
Sabias que o golpe de estado do 25 de abril de 1974 
ficou conhecido para sempre como a "Revolução dos 
Cravos”?


Diz-se que foi uma revolução porque a política do nosso 
País se alterou completamente. Mas como não houve a 
violência habitual das revoluções (manchada de sangue 
inocente), o povo ofereceu flores (cravos) aos militares 
que os puseram nos canos das armas. Em vez de balas, 
que matam, havia flores por todo o lado, significando o 
renascer da vida e a mudança! 
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O povo português fez este golpe de estado porque não estava contente com 
o governo de Marcelo Caetano, que seguiu a política de Salazar (o Estado 
Novo), que era uma ditadura. Esta forma de governo sem liberdade durou 

cerca de 48 anos!


Enquanto os outros países da Europa avançavam e 
progrediam em democracia, o regime português mantinha o nosso 
país atrasado e fechado a novas ideias. Sabias que em Portugal a 
escola só era obrigatória até à 4ª classe? Era complicado continuar 
a estudar depois disso. E sabias que os professores podiam dar 
castigos mais severos aos seus alunos? Todos os homens eram 
obrigados a ir à tropa (na altura estava a acontecer a Guerra 
Colonial) e a censura, conhecida como "lápis azul", é que escolhia 
o que as pessoas liam, viam e ouviam nos jornais, na rádio e na 

televisão. 


Oliveira Salazar 

Antes do 25 de abril, todos se mostravam 
descontentes, mas não podiam dizê-lo abertamente 
e as manifestações dos estudantes deram muitas 
preocupações ao governo. Os estudantes queriam 
que todos pudessem aceder igualmente ao ensino, à 
liberdade de expressão e o fim da Guerra Colonial, 
que consideravam inútil.  


Marcelo Caetano: 

Quando Salazar morreu foi substituído por Marcelo Caetano, 
que não mudou nada na política. A solução acabou por vir do 
lado de quem fazia a guerra: os militares. Cansados desse 
conflito e da falta de liberdade criaram o Movimento das 
Forças Armadas (MFA), conhecido como o "Movimento dos 
Capitães".  

Depois de um golpe falhado a 16 de 
março de 1974, o MFA decidiu 
avançar. Na madrugada de 25 de 

abril, a operação "Fim-regime" tomou conta dos pontos mais 
importantes da cidade de Lisboa, em especial do aeroporto, da rádio 
e da TV.  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As forças do MFA cercaram e tomaram o 
quartel do Carmo, onde se refugiara Marcelo 
Caetano. Rapidamente, o golpe de estado 
militar foi bem recebido pela população 
portuguesa, que veio para as ruas sem medo. 

	
Sabias que para os militares saberem quando 
avançar foram lançadas duas "senhas" na 
rádio? A primeira foi a música "E Depois do 
Adeus", de Paulo de Carvalho, a segunda foi 
"Grândola, Vila Morena", de Zeca Afonso, que 
ficou ligada para sempre ao 25 de Abril. 


Depois de afastados todos os responsáveis pela ditadura em 
Portugal, o MFA libertou os presos políticos e acabou com a 
censura sobre a Imprensa. E assim começou um novo período da 
nossa História, onde temos liberdade, as crianças todas podem ir 
à escola e o País juntou-se ao resto da Europa. 

Mas ainda há muito, muito caminho a percorrer...  
 
 Fonte:http://www.junior.te.pt/servlets/Bairro?P=Portugal&ID=147 
(acedido a 25/04/15, adaptado). 


3.1. Completa o quadro seguinte com informação recolhida no texto e nas imagens:


Antes do 25 de Abril Depois do 25 de abril

Liberdade de expressão

Escola
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3.2.Repara na imagem dos soldados com cravos nas armas. Porque é que 
esta imagem é surpreendente?


3.3. Se vivesses em ditadura, o que te custaria mais? Discute com os teus 
colegas e com o professor.


4. Como leste, havia censura e as pessoas não podiam criticar o regime, nem 
dizer o que pensavam e o que sentiam. A musica e os poemas foi a forma encontrada por 
muitos para se poderem expressar, usando referências mais ou menos escondidas acerca 
vontade de ser livre. Zeca Afonso foi um desses cantores. Muitas das suas canções foram 
proibidas. “Grândola Vila Morena” é uma das canções mais conhecidas deste músico-autor 
e ainda hoje ouvida como símbolo da luta pela liberdade.


4.1. Ouve a canção “Grândola, Vila Morena" de Zeca Afonso: em https://archive.org/details/
GrandolaVi laMorena ou ht tp: / /www. ivoox.com/grandola-v i la-morena-audios-
mp3_rf_706132_1.html.


    Grândola, vila morena

    Terra da fraternidade

    O povo é quem mais ordena

    Dentro de ti, ó cidade


    Dentro de ti, ó cidade

    O povo é quem mais ordena

    Terra da fraternidade

    Grândola, vila morena


    Em cada esquina um amigo

    Em cada rosto igualdade

    Grândola, vila morena

    Terra da fraternidade


    Terra da fraternidade

    Grândola, vila morena

    Em cada rosto igualdade

    O povo é quem mais ordena


    À sombra duma azinheira

    Que já não sabia a idade

    Jurei ter por companheira

    Grândola a tua vontade


    Grândola a tua vontade

    Jurei ter por companheira

    À sombra duma azinheira

    Que já não sabia a idade 

	 

4.2. Sublinha as palavras que podem estar relacionadas com a luta pela liberdade. 
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O Menino do Bairro Negro


Olha o sol que vai nascendo

Anda ver o mar

Os meninos vão correndo

Ver o sol chegar


Menino sem condição

Irmão de todos os nus

Tira os olhos do chão

Vem ver a luz


Menino do mal trajar

Um novo dia lá vem

Só quem souber cantar

Vira também


Negro bairro negro

Bairro negro

Onde não há pão

Não há sossego


Menino pobre o teu lar

Queira ou não queira o papão

Há-de um dia cantar

Esta canção


Olha o sol que vai nascendo

Anda ver o mar

Os meninos vão correndo

Ver o sol chegar


Se até da gosto cantar

Se toda a terra sorri

Quem te não há-de amar

Menino a ti


Se não é fúria a razão

Se toda a gente quiser

Um dia hás-de aprender

Haja o que houver


Negro bairro negro

Bairro negro

Onde não há pão

Não há sossego


Menino pobre o teu lar

Queira ou não queira o papão

Há-de um dia cantar

Esta canção

4.3. A canção “O Menino do Bairro Negro”, também de Zeca Afonso, foi proibida. Consegues 
perceber porquê?

4.4. Se quisesses fazer passar esta mensagem sem ser proibida pela censura, que palavras 
substituirias? 

4.5. Escreve agora um poema teu, usando as palavras liberdade, luta, vontade, futuro.

4.6. Ilustra o teu poema e lê-o à turma. 
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O Dia de Portugal para os mais pequenos 

1. Vamos conversar: O que será o Dia de Portugal? 


1.1. Escolhe duas palavras que digam como é Portugal, 
para ti: 

Para mim, Portugal é ……………….. e …………………  

1.2. O que é um feriado? Qual o nome em inglês? Qual a diferença dos feriados em Portugal e 
no Reino Unido?


1.3. Vamos ver o nome completo deste feriado nacional: 

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas.


1.4. Já ouviste falar de Camões? Sabes quem foi? Con-
sulta esta página para conseguires dar a tua resposta:

http://www.junior.te.pt/servlets/Rua?P=Portugal&ID=209


1.5. Por que motivo pensas que dia de Portugal tem também o nome de Camões?


Imagem de http://vemlercamoes.blogspot.co.uk/
2012/04/caricatura-de-camoes.html

NÍVEL DE COMPETÊNCIA: A2 - 6º ANO
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1.6. Vamos olhar agora para a última parte do nome do nosso feriado, que é também dia das 
Comunidades Portuguesas. Este é nome que se dá às pessoas que, como nós, são portugue-
sas, mas vivem noutros países. 

	- Observa o mapa abaixo, onde estão assinalados os países em que há comunidades por-
tuguesas


- Copia para a lista abaixo aqueles países em que há mais portugueses a viver. 

1.       2. 

3.       4. 

5.       6. 

7.       8.
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O que é igual O que é diferente

Estados Unidos - comida portuguesa 
- 

França

Reino Unido

19
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2. Vê agora estes três vídeos das celebrações do Dia de Portugal em 3 países diferentes. O 
que é igual? O que é diferente?

https://www.youtube.com/watch?v=1pwHTxK5Amo - Newark, Estados Unidos

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2015-06-15-Dia-de-Portugal-em-Londres - Londres, Reino 
Unido

https://www.youtube.com/watch?v=rQfZ5IrqF2w - Paris, França


2.1 Preenche o quadro abaixo:


3. Planeia agora tu um Dia de Portugal na tua escola. 


- O que terias como decoração?

- Que músicas porias a tocar?

- Qual a comida que escolherias para os teus amigos provarem?

- Que atividades vais propor aos teus colegas para conhecerem melhor Portugal?


4. Traduz o teu plano para inglês e apresenta-o ao teu/à tua professora como proposta para 
festejares o próximo dia 10 de junho com a tua turma.


País O que é igual O que é diferente

Estados Unidos - comida portuguesa

-

França

Reino Unido

Plano - Festa do Dia de Portugal: 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..
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Competência a desenvolver: leitura

Ensino Primário

Nível de Língua: A2/B1


1. Ouve o poema - faixa 9 do CD que acompanha o livro Como Tu.


Cuidar do tão diferente: como tu 

2. Lê agora o poema:


 

Livro Como Tu, Ana Luísa Amaral (Autora), Elsa Navarro (Ilustração), música de Antonio Pinho Vargas, piano por 
Álvaro Teixeira Lopes, vozes de Pedro Lamares, Rute Pimenta e Ana Luísa Amaral 
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1. Cuidar	signi-ica	o	mesmo	que	ter	cuidado?	Em	que	situações	usas	“ter	cuidado”	e	em	que	situações	
usas	“cuidar”?	

2.	Junta,	nos	balões,	palavras	dos	diferentes	grupos:		

3. O que nos une a todos, pessoas, animais e plantas? O que temos em comum? 

4.	Porque	será	que	o	poema	diz	que	somos	“iguais,	e	tão	diferentes”?	

5.	Em	que	situações	pensas	que	vivemos	sozinhos?	E	acompanhados?	

6.	Ouve	de	novo	o	poema,	com	atenção	à	música.	É	suave,	tal	como	a	voz	do	ator	que	diz	o	poema.	Pensas	
que	cuidar	é	suave?	Porquê?	

7.	Na	ilustração	e	no	poema	aparecem	as	cores	verde	e	azul.	Pensas	que	são	adequadas?	Porquê?	

8.	Que	palavras	encontras	no	poemas	associadas	a	suavidade?	

9.	Escolhe	uma	dos	estrofes	para	ler	num	tom	agressivo.	Que	cor	escolherias	para	ilustrar	este	tom?	

10.	Como	te	sentiste	depois	de	ouvir	este	poema?	Discute	as	tuas	impressões	com	um	adulto	ou	com	
colega.		

Família Animais Plantas
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Nível de Língua - A2; B1 
7.º, 8.º, 9.º anos 
Competência: Leitura 

Proposta de pistas de leitura para o livro de Dulce Cardoso, Lôá e a Véspera do Primeiro Dia. Estas 
pistas de leitura pressupõem que o livro seja lido na íntegra com os alunos.


 
1.ª parte -  Exploração da capa e contra-capa: 
 
    - O que é uma bíblia?  
    - Quem será a Lôá? É a menina ou o menino da capa?  
    - Contra-capa - "Lôá é uma menina-deus" - o que será 
uma menina-deus? 

 
    "Um dia Lôá pôs-se a desenhar. Criou um mundo que lhe 
pareceu tão belo e tão bom que quis entrar nele" - como será 
que se cria um mundo a desenhar? vamos explorá-lo?  

 

2.ª parte - Leitura até à página23, acompanhada das imagens: 
 
    - Pág. 8 - “desenha num orvil” - o que será? (experimentar ler de trás para a frente).

 
    - O que acontece quando Lôá sacode o orvil? (págs. 12-13) 
    - Lôá e Élô conseguem tocar nas coisas criadas por Lôá? E comê-las?

 
    - Qual será o nome que vão escolher para aquele sítio em que estão?

 
    - O que será que acontece a seguir? Mostrar algumas páginas mais misteriosas (Élô a chorar, por 
exemplo, ou a outra menina) para provocar curiosidade sobre o que se passa a seguir.
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3.ª parte - Leitura até ao final da história e discussão:    

 
    - É possível criar um mundo a desenhar? E a contar histórias? Quem vive nesse mundo?  
    - Se pudesses criar uma coisa que te faz falta, o que seria? um animal de estimação? Uma casa 
diferente? ...  
    - Solicitar aos alunos que desenhem o que criariam.  
    - O que achas deste mundo que a escritora Dulce Cardoso criou para ti? Que perguntas 
gostavas de lhe fazer? 

 
4.ª parte - Leituras individualizadas - deixar que cada aluno explore aspetos diferentes:


        - Encontrar outra palavra escrita ao contrário 
        - Descobrir por que razão o Élô está triste 
        - O que achas do final? Também tens melhor amigos? Porque são importantes para ti?  
        - Escolher a ilustração preferida do livro e explicar a sua escolha.  
        - Pensar em mais uma questão que gostariam de fazer à escritora depois de terem lido.  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Nível de competência B1

Atividade – Registos de Língua

Nota: Para esta actividade, vai precisar de alguma informação 
que já trabalhou:
- A diferença entre REGISTO FORMAL e REGISTO INFOR-
MAL.
- Como identificar o SUJEITO de uma frase.
- Como identificar os PRONOMES PESSOAIS.
- Recordar que os verbos flexionam em pessoa e número.

Se está esquecido, consulte a sua Gramática antes de iniciar a 
actividade!

Como nos dirigimos a quem não tratamos 
por tu?

Observe a seguinte frase:

! Quando é que tu fazes anos?

Qual é o sujeito desta frase? 

________________________________________

A quais dos seguintes destinatários dirigia a per-
gunta:

Um amigo da escola$ $ $ $          □
Um professor$ $ $ $ $          □
Um irmão seu$ $ $ $          $          □
Um escritor que entrevisto no lançamento de um livro         □
Um adulto que entrevista na rua para um trabalho $$
de área de projeto$ $ $ $          □
Recorde: usa com as pessoas da sua idade (ou 
de idade próxima da sua) um registo FORMAL ou 
INFORMAL? 

________________________________________

Deve usar o pronome tu no registo informal? 

________________________________________

Geralmente, diz-se que tratamos por você os que 
não tratamos por tu. Será verdade? Primeiro, va-
mos observar como funciona a forma você.

Observe: você é um pronome!

Lembre-se que sabemos a classe de uma palavra 
quando a podemos substituir por outra da mesma 
classe. Por exemplo, sabemos que, na frase (a), 
´´ama´` é um verbo, porque pode ocorrer no con-
texto de outro verbo:

(a) O João ama/adora/come/bolachas

Você é um pronome, porque pode ocorrer no con-
texto de outros pronomes. Verifique se pode subs-
tituir os pronomes sublinhados nas seguintes fra-
ses por você:

                                           possível    impossível

1. Ele está ali.                        □        □
2. Este livro é para nós         □        □
3. Se ela cantar, fugimos       □        □
Ao contrário dos nomes, que podem ocorrer com 
determinantes, os pronomes não podem:

4. O menino está ali.           -  OK!
5. O ele está ali!                   - IMPOSSÍVEL!

Verifique se você pode ocorrer com um determi-
nante, escolhendo a opção certa:

6. Você/o você está ali.

Conclusão: você é um pronome, tal como eu, tu 
ou ele.

Já verificámos que você é um pronome. 

Verifique agora qual a forma verbal correta, com-
pletando a frase como no exemplo:

Quando é que tu fazes (fazer) anos?

Quando é que você _______ (fazer) anos?
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Em que pessoa se flexiona o verbo quando o su-
jeito da frase é o pronome você? 
_________________________

Em que número se flexiona o verbo quando o su-
jeito da frase é o  pronome você? 
_________________________

Verifique as suas conclusões até aqui:
O pronome tu é usado como sujeito em registo informal?                  

SIM □  NÃO □
Você é um pronome que pode ser usado como sujeito.                  

SIM □  NÃO □
Quando você é o sujeito de uma frase, o verbo flexiona 
na 3ª pessoa do singular.                                                                                                                       

SIM □  NÃO □

O que ainda não sabemos:
Você é usado em registo formal?

Verifique se é verdade que tratamos por você as pessoas que 
não tratamos por tu consultando: 
Conhecimento Explícito da Língua,Registos de Língua, Activi-
dade 3 – 2º ciclo (pp.116-123)
Disponível em:
http://www.dgidc.min-edu.pt/outrosprojetos/index.php?s=direct
orio&pid=32#i

Nota: Atividade adaptada do documento acima referido
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8. Substitua a primeira letra das palavras retiradas do texto pela letra indicada e escreva as palavras 
encontradas:

9. Memorize o seguinte trava-línguas e diga-o com a maior rapidez possível. 

Era uma vez um lobo
que metia muito medo
o medo foi passando
e o lobo, envergonhado,
ficou muito chateado.

Tirado o medo, 
o lobo ficou pelado
um lobo sem pêlo, muito irritado!

Quando o medo passou,
o lobo já não era um lobo,
era um bolo de lobo fofo
que fugiu para o jardim
a tremer que nem um pudim!

Proposta didática: Vanda Araújo e Carlos Xastre

$ medo $ _________      
$ teia$ _________

$ medo $ _________
$ cobra$ _________

$ pelado $ _________
$ bolo$ _________

$ panelas $_________
$ mato$ _________

$ jeitão $ _________
$ ria$ _________

$ dia $ _________
$ mato$ _________

$ vela $ _________
$ dia$ _________

$ brincar$_________
$ dia$ _________

c

d

g

j

l

p

r

t
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Nível de competência B1
Professora: Teresa Dangerfield

Atividade baseada num excerto da história  Ynari, A Menina das cinco tranças, de OndjaKi.

Excerto (páginas 39 e 40)
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Oralidade

Exploração oral das imagens

a. Identificar o que vêem em cada uma das imagens:
b. Comparar as imagens – semelhanças e diferenças;
c. Formular hipótese para justificar as diferenças;

Apresentação do texto
Explorar a frase : Para mim, a palavra ‘’despedida’’ tem muito da palavra ‘’encontro’’ e um bo-
cadinho também da palavra ‘’saudade’’.

Leitura
. Leitura silenciosa do texto e identificação do léxico desconhecido.
. Explicação do léxico identificado ou pesquisa no dicionário.
. Explicar o motivo pelo qual na aldeia da menina já deviam ‘’estar preocupados’’.
. Por que razão queria a menina que a palavra ‘’guerra’’ fosse destruída?
. Explicar por que razão o coração de Ynari ‘’... é pequenino e ... é tão grande’’.
. Será que os sentimentos estão no coração?

Escrita
a. ´’Ynari, a menina sem tranças, e o homem pequeno voltaram a sentar-se no mesmo sítio de 
sempre, onde, pela primeira vez se tinham encontrado’’.
    Escrever um texto descrevendo esse local.

b. Escrever um texto sobre o que pensam ser o segredo da menina.

c. A menina desejava que a palavra ‘’guerra’’ fosse destruída. Expressar concordância ou
    discordância relativamente a este desejo, justificando a opinião.
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Interculturalidade
As  palavras podem ter significados diferentes para as pessoas. Por exemplo, para quem teve 
de abandonar a sua casa e a sua terra, ‘’despedida’ é, por vezes, uma palavra dolorosa. Toda-
via o bom acolhimento, o carinho e a solidariedade daqueles que o recebem podem minorar o 
sofrimento.

Pedir aos alunos para escreverem uma frase sobre o que representa para eles a palavra ‘’des-
pedida’’.

Em Timor Leste diz-se ‘’Quem parte saudades leva, quem fica saudades tem.’’
a) Procurar expressões em que se fala de despedida.
b) Identificar expressões semelhantes nas línguas dos alunos.

Adaptado de:
GOUVEIA, Adelina (et al.), Atividades a partir da obra Ynari, a menina das cinco tranças, 
Aprendizagens Interculturais, Secção II –Para os alunos mais velhos.

Disponível em:
http://www.iltec.pt, Brochura – 4 – Secção II – atividade 2
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MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS
Escrita 
Nível de competência: B1 – 7.º ano 
Professor Carlos Ferreira 
1. Repare com atenção nas imagens de celebrações do Carnaval em Portugal.


2. Veja os seguintes videos sobre o Carnaval em Portugal:

Carnaval de Torres Vedras 
https://www.bing.com/videos/search?q=carnaval+de+Torres+Vedras
+2013&go=Submit&qs=n&form=QBVR&pq=carnaval+de+torres+vedras
+2013&sc=0-26&sp=-1&sk= - view=detail&mid=8C0F77C4FA83F58DE5DE8C0F77C4-
FA83F58DE5DE 

Carnaval de Ovar 
h t t p s : / / w w w . b i n g . c o m / v i d e o s / s e a r c h ? q = c a r n a v a l + d e + O v a r
+2013&go=Submit&qs=n&form=QBVR&pq=carnaval+de+ovar+2013&sc=0-0&sp=-1&sk= 
- view=detail&mid=9FE2BC767FCC5204B3539FE2BC767FCC5204B353 

Carnaval de 1933 
https://www.bing.com/videos/search?q=carnaval+em+Torres
+Vedras&go=Submit&qs=n&form=QBVR&pq=carnaval+em+torres
+vedras&sc=0-12&sp=-1&sk= - view=detail&mid=96909121F56FC-
C9D745596909121F56FCC9D7455 
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Gigantones de Barcelos 
h t t p s : / / w w w . b i n g . c o m / v i d e o s / s e a r c h ? q = c a b e ç u d o s + d e
+ b a r c e l o s & g o = S u b m i t & q s = n & f o r m = Q B V R & p q = c a b e ç u d o s + d e
+barcelos&sc=0-0&sp=-1&sk= - view=detail&mid=DF00E01C46EBC5E87755D-
F00E01C46EBC5E87755 
Caretos de Podence 
h t t p s : / / w w w . b i n g . c o m / v i d e o s / s e a r c h ? q = c a r e t o s + d e + p o d e n c e
+ 2 0 1 4 & g o = S u b m i t & q s = n & f o r m = Q B V R & p q = c a r e t o s + d e + p o d e n c e
+ 2 0 1 4 & s c = 0 - 0 & s p = - 1 & s k = - 
view=detail&mid=0BF8B161CB49356E52CD0BF8B161CB49356E52CD 

3. Indique os vídeos e as imagens que mais se aproximam do que sabe sobre o Car-
naval em Portugal.

4. Separe as imagens e os vídeos em grupos, de acordo com o tipo de celebração.

5. Liste as características de cada tipo de Carnaval – disfarces, acessórios, tipo de 
demonstração (desfile, dança,…).

6. Veja em baixo uma imagem do Carnaval de Notting Hill, em Londres. Esta é uma 
celebração que decorre em agosto, apenas nesta zona da cidade. Compare com as imagens 
do carnaval em Portugal. Encontra algumas semelhanças?


7. Pesquise na Internet sobre as celebrações do Carnaval em outras 
partes do mundo, como, por exemplo, no Brasil, ou em Itália. 


8. Agora, vamos escrever sobre o Carnaval. Refira: 
 a. qual o Carnaval que lhe pareceu mais divertido e porquê; 

b. se participasse, como iria mascarado e o que faria;  
c. se pudesse organizar um Carnaval à Portuguesa, em Londres, onde seria, 

como seria organizado e o que deveria haver para as pessoas se divertirem.  

9- Antes de dar a tarefa por concluída, releia o texto que escreveu e verifique se res 
peitou os seguintes aspetos: 

SIM NÃO

1. Organizei o texto em parágrafos.

2. As ideias estão ordenadas de acordo com os 3 pontos da instrução.

3. Utilizei conectores para ligar as ideias (em primeiro lugar, 
depois, finalmente…). 

4. Evitei repetir palavras. 

5. Acabei o texto com a minha opinião pessoal.

6. Verifiquei os erros e corrigi-os. 
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Os textos dos alunos:  
 O Carnaval de Torres Vedras parece mais interessante porque é mais animado e alegre. É um 
carnaval com muita tradição que se faz nesta terra há muitos anos, desde o D. Sebastião. 
 Se fôssemos ao Carnaval de Torres Vedras, iríamos vestidos de Mickey e Minnie Mouse e dançá-
vamos com os nossos colegas. Ia ser divertido e cheio de animação. 
 Se houvesse carnaval em Londres como há em Portugal, ia ser diferente mas espantoso. Todos 
iriam mascarados, no desfile, a dançar e a cantar e a ter um tempo fantástico com a família e amigos. Ia 
ser muito animado.  

Carolina de Sousa Peixoto,  14 anos  e Claúdia Dias Pereira,  12 anos  alunas da turma B1.1 em St. 
Thomas More Language College  

O Carnaval em Portugal 
 Nós gostaríamos de ir ao Carnaval de Vedras porque é muito antigo, então é tradicional. Nós 
iríamos mascarados de cabeçudos. Eu gostaria de me vestir como o Cristiano Ronaldo mas o Dylan que-
ria ser um Minion do filme “Despicable Me”.  
 Antigamente, as crianças jogavam luvas cheias de areia ou de água. Mas hoje em dia, as crianças 
fazem travessuras, por exemplo, tocam a campainha e fogem e também jogam bolas cheias de águas às 
pessoas.  

Dylan Londono, 13 anos, e Sofia Cardoso, 13 anos, alunos da turma B1.1 em St. Thomas More Language 
College Idade 

 Nós pensamos que o melhor Carnaval é o de Ovar porque são dias de folia, é mais divertido, há 
mais dança e há mais música. Se nós pudéssemos ir  ao carnaval, vestimo-nos de smurfs. Nós faríamos 
partidas às pessoas. Iríamos de smurfs porque nós queremos ser azuis e porque os smurfs gostam de 
brincar com as pessoas.  
 Se o Carnaval fosse em Londres, seria em Battersea Park porque é um espaço grande, divertido 
e bonito para estar e fazer um desfile de Carnaval.  

Alexandra Costeira, 11 anos, e Filipe Gonçalves, 12 anos, alunos da turma B1.1 em St. Thomas More 
Language College Idade 

 Nós queríamos ir para Torres Vedras porque parece muito divertido e engraçado porque as mul-
heres têm pouca roupa e são sexys. Nós também gostaríamos de ver meninas a dançar. As máscaras são 
engraçadas e os costumes são fixes.  
 As pessoas pintam as caras para parecerem engraçados mas eles não são e parecem tontos. As 
pessoas fazem estátuas muito fixes nestes dias  

Rodrigo Miguel C Rodrigues, 12 anos e Miguel Marques Patrício, 13 anos,  alunos da turma B1.1 em St. 
Thomas More Language College Idade 

 Na nossa opinião, nós achamos que o carnaval que parece mais interessante é o de Torres Ve-
dras porque é muito interessante e há muitas pessoas disfarçadas de coisas diferentes. Nós, se 
pudéssemos participar, iríamos de caretos porque é muito engraçado e divertido para desfilar. 
 O carnaval em Londres seria em Hyde Park com muitos desfilantes portugueses e também outras 
pessoas que quisessem participar.  

Marcelo Tavares dos Santos,  16 anos, e Ricardo Martins Alves,  13 anos, alunos da turma B1.1 em St. 
Thomas More Language College Idade 

 A parte do Carnaval de que eu mais gosto é o enterro do Entrudo porque eles deitam fogo ao 
boneco quando o Carnaval termina. O boneco rebenta e há muitos foguetes. Os foguetes explodem e é 
maravilhoso. O espetáculo termina em alguns minutos. Se participasse no Carnaval, gostaria de usar uma 
máscara de diabo porque assusta as pessoas.  
 Se houvesse um carnaval  em Londres como há em Portugal, seria em Clapham Common e teria 
de haver muito fogo de artifício, pessoas, comida e música.  

Davide Andrade Correia, 13 anos, aluno da turma B1.1 em St. Thomas More Language College  
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LIVRO DE HISTÓRIAS (A2) 
O “Livro de histórias” é um livro de turma onde são registados trabalhos de escrita que 
os alunos elaboram nas aulas. As origens e formatos são variados e dependem da 
dinâmica de cada turma. 

Este projeto surgiu numa turma de nível A2. A turma já tinha 
participado em anos anteriores no projeto “Timi e 
eu...”. No início do ano quando discutíamos como 
continuar o nosso projeto de escrita surgiram algumas 
questões: por um lado alguns alunos acharam que já 
se sentiam crescidos demais para continuar com a 
Timi; por outro lado havia necessidade de evoluir para 
um outro formato e fazer outra abordagem à escrita. To-
dos concordaram que deveria continuar a haver um 
caderno da turma e assim surgiu a proposta de criar um 
caderno onde se registassem trabalhos de escrita de to-
dos. Foi escolhido um nome e decidido que neste caderno a escrita 
deveria ser cuidada e portanto os trabalhos seriam sujeitos a correções e melhoramen-
tos antes de poderem aí ser colocados.  

As histórias que se foram colocando no livro resultaram de diferentes propostas de tra-
balho e são o fruto de trabalhos individuais, de grupo e trabalhos coletivos. 

Este projeto tem motivado os alunos para a escrita. Aos poucos, escrever tem deixado 
de ser uma tarefa difícil e aborrecida e tem dado lugar a momentos de descontração e 
prazer em que a escrita flui naturalmente transformando-se depois em produtos dos 
quais os seus autores se orgulham.  

Alguns exemplos de trabalhos do caderno: 

“Concurso de histórias” - os alunos elaboraram histórias em grupo. As histórias produzi-
das foram alvo de uma avaliação por parte de leitores independentes que votaram a que 
consideraram melhor. Este processo de avaliação e votação das histórias ocorreu entre 
duas turmas de escolas diferentes que estavam a desenvolver o mesmo projeto e mo-
tivou os alunos que se empenharam para construir “uma boa história”. 
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Dados com imagens. Material de suporte à elaboração de histórias; Os dados são 
sorteados e os alunos são desafiados a contar uma história usando todas as imagens 
sorteadas. As histórias que daí resultam têm sido surpreendentes.  

Sequência de imagens para ordenar e contar a história: 
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Desafios de escrita; Estas tarefas foram bastante apreciadas pelos alunos. Uma vez 
colocado o  desafio  a tarefa de escrita passa a ser uma brincadeira com as palavras . 


Histórias que nascem de histórias; Ouvir uma história 
e inspirar-se nela para construir outra história foi in-
spirador.


Estes são alguns exemplos de trabalhos já realizados. 
Mais histórias virão. 


O projeto tem continuidade neste ano letivo e o entu-
siasmo mantém-se.
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BLOCO DE ESCRITA

BLOCO DE ESCRITA - MATERIAIS PEDAGÓGICOS

O Bloco de escrita, de que se retiraram aqui algumas folhas como amostra, é um trabalho da 
Coordenação do Ensino Português no Reino Unido e Ilhas do Canal. Com ele, pretendemos 
criar momentos de escrita menos convencionais, mas mais frequentes, nas aulas de língua 
portuguesa, e que servem o propósito de criar uma relação mais próxima dos alunos com a 
escrita. 
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Notícias - Escolhe o título e escreve a 
notícia

Homem de 98 anos ganha a lotaria
Objeto misterioso visto no céu
Milhares em manifestação para salvar as árvores
Helicóptero aterra no recreio da escola

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Atividade nº11
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partido um osso partido um coração

quebrado uma promessa quebrado um objeto 
precioso

Conta um episódio em que tenhas…

Atividade nº16
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Atividade nº18

�24

Um colega teu usou o teu material 
escolar e gastou todo o teu papel.

Escreve-lhe uma nota simpática.

Escreve-lhe uma nota em tom 
zangado. 

Atividade nº19

Todos temos tralha. 

1. Lista coisas que tens no frigorífico 
e que nunca comes.

2. Descreve uma camisola que tens 
no armário e que nunca usas.

3. O que tens guardado que nunca 
podes deitar fora?
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Instruções  

Escreve instruções para ajudar alguém a 
fazer uma coisa que tenhas aprendido em 
pequeno:
- Como fazer um balão com pastilha 

elástica
- Como nadar
- Como apertar os atacadores
- Como fazer um avião de papel
- Como andar de bicicleta

Atividades nº20 e nº21

Instruções

Um espião vai fazer passar-se por ti em 
todos os aspetos da tua vida. 
Escreve-lhe instruções. 
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Atividade nº26

Numa palavra, descreve o 
cheiro da primavera.

Numa palavra, o som do 
inverno.

Numa linha, a sensação do 
outono.

Em cinco palavras, o sabor 
do verão.
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Atividade nº24

Ouviste dizer que o teu sabor 
favorito de batatas fritas vai sair do 
mercado. Escreve uma carta cheia 

de indignação ao produtor.

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Descreve o teu sítio seguro.

Atividade nº32

O que farias se não tivesses medo?
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Atividade nº37

Poesia visual

Escreve os teus pensamentos a 
subir as escadas.

Consegui.

Poesia visual

Imagina que tu és uma gota de 
água

Atividade nº39
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Título: A delicadeza 
Autor: Carlos Xastre 

Etapa 1  
Conversa com os alunos sobre a 
delicadeza e formas de tratamento. Os 
alunos são convidados a comentar a 
imagem que se segue e a ler o texto “A 
Tulipa e a Violeta”.  

1. Comente a seguinte gravura. O que 
lhe parece estar a acontecer? 

Fonte: http://www.fotocommunity.es/photo/delicadeza-fernando-suarez/19442596  

Etapa 2 
2. Leia com atenção o seguinte texto:	 


A Tulipa e a Violeta 

	 Era uma vez uma flor muito linda, empoleirada no pé alto e direito, como uma rainha no trono. 
Amarela, quase dourada. De tal modo brilhava que se via ao longe. Chamava-se Tulipa.

	 Ao seu lado, quase despercebida, havia uma flor miúda, em cima dum pé fininho e frágil e de 
pétalas delgadas, dum roxo quente, aveludado. Chamava-se Violeta.

	 - Violeta, coitadinha – disse a Tulipa – és tão pequena e insignificante! Olha para mim. Eu sou 
da cor do Sol. Sou a rainha das flores. Que pena que tenho de ti! A tua cor não brilha e o teu pé 
parece querer quebrar dum momento para o outro.

	 A Violeta chorava baixinho para que a Tulipa não o notasse.

	 Certo dia apareceram uma rapariga e um rapaz, de braço dado.

	 - Repara nesses dois – disse a Tulipa. – São namorados e gostam um do outro. Hás-de ver 
como o rapaz me colhe para eu enfeitar o vestido da namorada.

	 O rapaz aproximou-se da Tulipa e exclamou:

	 - Que linda! Vou colhê-la para ti, meu amor. Mas a rapariga pediu:

	 - Espera. E debruçou-se sobre a Tulipa.

	 - Não tem cheiro, que pena. Tão bonita e sem cheiro.

	 Naquele momento reparou na violeta.

	 - Que cheiro tão doce! E que linda cor!

	 - Tão linda  como a dos teus olhos  –  disse o rapaz. Colheu a pequena Violeta e prendeu-a 
ao vestido da namorada. E ela beijou-o tão contente.

	 A Violeta estava feliz. Sabendo que era felicidade de pouca dura pensou:

	 “Em breve hei-de morrer. Mas, ao menos, morro no peito desta linda rapariga. Sou uma 
prenda de amor. E que mais se pode desejar?”.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ilse Losa 


Nível de língua e ano de escolaridade: B1, (6.º /7.º/ 8.º)

Competências: Compreensão da Leitura, Conhecimento Explícito da Língua e Escrita.

Resultados esperados: Espera-se que os alunos leiam e interpretem textos de extensão razoável, usem 
ferramentas de pesquisa, confrontem dados e apliquem os conhecimentos através da escrita de um texto no 
qual empreguem regras de delicadeza.  

Conhecimentos prévios: regras de delicadeza, formas de tratamento e de delicadeza na língua inglesa; fazer 
pesquisas na internet e consultar tabelas síntese para obter informação; compreender e escrever textos de 
extensão razoável, sobre temas familiares.
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a) As flores de pé alto e direito e 
de pé fininho e frágil eram: 
A tulipa e a camélia 
A violeta e a madressilva 
A tulipa e a violeta 
Outras___________________

b) A tulipa antipatizava com a 
violeta porque: 
Ela era pequena e insignificante 
Ela era macia e feia 
Ela era pequena e linda  
Outra___________________

c) A violeta chorava baixinho: 
Porque sentia raiva de si 
Para que a tulipa não o notasse 
Para chamar a atenção  
Outra___________________

d ) A p a r e c e m n o v a s 
personagens: 
Um rapaz e seu cão  
Um rapaz e uma rapariga 
Um rapaz e a sua mãe 
Outra___________________

e) O rapaz preferia:  
Colher qualquer flor 
Colher a tulipa 
Colher a violeta 
Outra___________________

f) A rapariga pediu ao rapaz: 
Para colher a camélia  
Para colher qualquer flor 
Para colher a madressilva 
Outra___________________

g) A rapariga achou que a tulipa:  
Era bonita mas sem cheiro  
Era bonita e cheirosa  
Era alta, bela e cheirosa 
Outra___________________

h) A rapariga achou que a 
violeta:  
Tinha cheiro e cor  
Tinha cheiro mas sem cor 
Não tinha cheiro mas sim cor 
Outra___________________

3. Contorne a opção correta de acordo com a sua interpretação do texto. Nota: Há 
casos em que precisa de completar a resposta!   

4. Ordene a sequência de acordo com a ordem do texto: 

Ao sol estavam uma tulipa e uma violeta. 

Finalmente! A violeta é a flor do amor.  

A rapariga pede ao rapaz para colher a violeta.

A tulipa importuna  a violeta, gabando-se. 

Aparece uma rapariga e um rapaz.

A violeta chora de tristeza.

O rapaz quer colher a tulipa. 

O rapaz oferece a violeta à namorada.

5. Responda às seguintes questões:  
5.1. Qual é a personagem que gostaria de ser, a tulipa ou a violeta? Converse com o 
professor e colegas e registe as suas conclusões, indicando o(s) motivo(s) da sua escolha. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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4.2 Concorda ou discorda com a atitude da Tulipa?  Explique porquê. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

4.3. Repare que a atitude da Tulipa que foi longe de mais ao ponto de magoar a Violeta, que 
chorava baixinho. Verificamos que essa atitude não foi a mais delicada.  
Acha delicado ter esse tratamento para com um colega, familiar, amigo, vizinho?  
Acha que podemos tratar mal qualquer pessoa por causa da sua forma de vestir, gostos 
musicais, etc.?  
Acha delicado perguntar a idade a alguém, fazer comentários acerca da sua forma de vestir, a 
sua identidade, raça, sobre a cultura do seu país de origem, etc.? (Discussão em grupo-
turma). 

5. Leia a seguinte banda desenhada: 

5.1.Comente a reação da Deli ao comentário da amiga. O que faria no lugar da Deli? 
(Discussão em grupo-turma). 

Etapa 3  

1. Leia de novo o seguinte excerto do texto “A Tulipa e a Violeta” de Ilse Losa. A azul estão 
assinaladas as palavras e expressões da Tulipa que denotam indelicadeza.  

 - Violeta,  coitadinha  –  disse  a  Tulipa  – és tão pequena e insignificante!  Olha  para  mim.  
Eu sou da cor do Sol. Sou a rainha das flores. Que pena que tenho de ti! A tua cor não brilha e 
o teu pé parece querer quebrar dum momento para o outro. 
     A Violeta chorava baixinho para que a Tulipa não o notasse. 

2.  Reescreva o texto, substituindo as palavras e expressões a azul, de forma a tornar o 
discurso da Tulipa num discurso delicado e sensível. Pode começar por: 

- Violeta, minha amiga!________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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3. Vamos observar os diferentes conceitos associados à palavra delicadeza: 

3.1. Atente no conceito de delicadeza a partir do 
dicionário: 

- A delicadeza-  de·li·ca·de·za |ê|  

3.2. Verifique agora como surge a palavra delicadeza em blogues: 

4. Discuta com o professor e colegas sobre os vários significados e uso da palavra delicadeza 
(aspetos físicos de seres vivos e humanos, aspetos psicológicos e emoções, ações, atos de 
fala, objetos, expressões artísticas - música, espetáculos, etc.).  

5. Depois da conversa sobre a palavra ‘delicadeza’ e seus múltiplos significados 
passamos, nesta fase, ao tratamento dos dados no uso, em contexto, através de um convite 
aos alunos para visitar a página da linguateca, em: http://www.linguateca.pt/cetempublico/ 
Repare nalguns exemplos: 

Procura: "delicadeza"  
Pedido de uma concordância em contexto  
Corpo: CETEMPúblico 1.7 v. 7.7    681 ocorrências.
Concordância

substantivo feminino 
1. Qualidade do que é delicado2. 
Fragilidade. 
3. Suavidade. 
4. Cortesia amável. 
5. Cuidado. 
6. Debilidade. 
7. Elegância. 
8. Susceptibilidade. 
9. Escrupulosidade. 
10. Apuro, perfeição.  
"delicadeza", in Dicionário 
Priberam da Língua Portuguesa 
[em linha], 2008-2013, https://
www.priberam.pt/DLPO/

1. ...oferece um novo requinte e delicadeza ao pulso feminino.. Em blogarmoda.com 
2. ...de bouquet magnífico, cheio de delicadeza , sabor e perfume agradáveis,... Em Rio das Maçãs  
3. ...a síntese de vigor e delicadeza nas composições dramáticas das duas... Em Anti-Dicas de Cinema: o blog 

cinematográfico de André kleinert 
4. aproximou com delicadeza e suavidade.. Em PAZ 
5. ...nome, todos são acolhidos com delicadeza e alegria.. Em NA PAZ, A VERDADE 

Fonte: :  https://www.priberam.pt/DLPO/Uso/Blogues/delicadeza 

par=ext7752-clt-93a-1: Kinsky, muito carinhosa, dava-lhe muitos beijinhos para ficar nas 
fotografias mas só por delicadeza é que não lhe disseram.

par=ext13134-clt-95a-2: O seu trabalho revela uma delicadeza poética (... ).

par=ext24416-soc-98b-1: Era uma balada fácil de aprender mas por delicadeza preferiu 
escutar .

par=ext23116-soc-94a-1: “Estas questões são sempre vistas com grande delicadeza e com 
grande abertura”, disse Paulo Mendo em resposta de uma questão levantada pelo Público, 
no final da visita.
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6. Complete o diagrama com os diferentes significados da palavra ‘delicadeza’ no dicionário, 
em blogues e na linguagem em uso (Linguateca) e discuta com o professor sobre o seu 
uso.  

7. Construa três frases em que use as palavras “delicadeza” ou “delicado/a” com sentidos 
diferentes. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

8. As formas de tratamento e delicadeza: 
Leia os seguintes textos e verifique se se trata de um discurso polido ou não. 

Horóscopo Maldito dos Signos do Zodíaco  
Carneiro  (21 de março a 20 de abril) Você acha-se um líder natural, o problema é que você faz tudo ao contrário e 
não consegue influenciar ninguém, você um ignorante completo. Na verdade, você arranja confusão em todo o lado 
que passa, simplesmente porque você quer fazer as coisas do seu jeito, nem que seja na base da porrada. 

Touro (21 de abril a 20 de maio) As pessoas pensam que você é um pão-duro, cabeça-dura, mão-de-vaca, estão 
certas. Além disso, você é um teimoso desgraçado que faz só burrice na vida e continua fazendo, fazendo, 
fazendo... E graças à sua teimosia idiota, continua... 

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro) Você tem uma mente inventiva e dirigida para o progresso. Você mente e 
comete os mesmos erros repetidamente porque é imbecil e teimoso. Você adora ser o "do contra". Pensa que tem 
opinião formada sobre tudo. Na verdade, você é egoísta.  

Fonte http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u712749.shtml  

9. Escolha um dos signos e  reescreva o texto, tornando-o delicado. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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10. Observe a seguinte gravura. Discuta o que observou com os seus colegas e professor.  

Etapa 4 
1. Consulte o quadro sobre as estratégias de polidez (Tabela 1. Estratégias de polidez 
propostas por Brown e Levinson (1987)., adaptado). 

. Preencha de 1 a 5, consoante se aplique no seu caso. Discuta com um colega sobre as 
suas conclusões.  


1. nunca, 2. raramente, 3. às vezes, 4. frequentemente, 5. sempre 

1. Percebo o outro. Mostro-me interessado pelos desejos e necessidades 
do outro.

2. Exagero o interesse, a aprovação e a simpatia pelo outro.

4. Procuro acordo.

5. Evito desacordo.

6. Faço piadas.

7. Ofereço, prometo.

8. Sou otimista.

10. Dou ou peço razões, explicações.

11. Evito falar dos problemas diretamente.

12. Questiono, sou evasivo.

13. Sou pessimista.

14. Não imponho a minha opinião.

15. Peço desculpas.

16. Exagero, aumento a importância.

17. Uso contradições.

18. Sou irónico.

19. Sou vago.

20. Dou informação incompleta e espero que adivinhem.
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Etapa 5 
Crie um texto original e bem composto, com 15 ou mais linhas, no qual duas ou mais 
personagens conversem usando as regras de delicadeza.  
Use regras de polidez e bom trato, seja positivo (ou negativo), crie situação de conflito com 
ação e resolução. 
Use palavras como ‘por favor’, ‘concordo’, ‘obrigado’, etc.  
Pode dar asas à imaginação! 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Auto-avaliação 

Depois desta atividade sinto que estou mais preparado(a) para – use cores: verde para 
SIM, amarelo para RAZOÁVEL e vermelho para NÃO. 

Distinguir um discurso delicado de um indelicado.

Tornar as minhas interações com os outros mais positivas.

Reconhecer diferentes usos da palavra delicadeza. 

Usar ferramentas de pesquisa, como o dicionário, a internet, entre outros.

Participar em discussões de forma delicada, respeitando a opinião dos outros.
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Nível B2



O Centro de Operações de Socorro iniciou uma operação de busca às 11.20h, 
assim que recebeu o alerta. 

Só foi possível resgatar os jovens às 14.30h.

Apesar de terem ficado retidos na neve por mais de 3h, nenhum elemento do grupo 
apresentava sinais de hipotermia.

Como a maioria dos jovens se encontrava bem, não foi preciso transportá-los 
para o Centro de Saúde de Manteigas.

Nível de competência B2

Proposta de atividade de compreensão do oral 

Vai ouvir a leitura digital de uma notícia de uma estação emissora nacional, na Internet:

CLIQUE AQUI PARA OUVIR

Etapa 1:
Enquanto ouvinte atento, terá de captar e interpretar a informação que lhe é dada. 
Tenha em atenção que há gralhas nos textos, que se transcrevem no original, e que são reflexo da leitu-
ra digital.
No final da audição, responda às seguintes questões:

1. Indique:    O nome da estação ________________ $     A data da emissão  ________________ 

2. Assinale com X a intenção principal que levou à elaboração deste texto.

3. Selecione, das alternativas que lhe são dadas a seguir, a que constitui o tema geral do Noticiário.

4. O texto também narra um acontecimento relacionado com o mesmo tema. Complete:
     (QUEM)? ___________________ ficaram retidos (ONDE?) _____________________
     (QUANDO?) _________________ (PORQUÊ?) _______________________________

5. Escreva V (verdadeiro) ou F (falso) junto das afirmações seguintes, conforme o relato ouvido.

16

MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

Convencer/persuadir/aconselhar o ouvinte a fazer alguma coisa.

Informar/dar a conhecer dados meteorológicos verificados nas últimas horas.

Expor opiniões/ argumentar a favor ou contra a decisão de colocar 8 distritos em alerta amarelo 

Agitação marítima e encerramento de portos no litoral.

Mau tempo em 8 distritos do território continental.

Queda de neve nas Terras Altas, acima dos 800/1000 metros.
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Etapa 2:
Leia a abertura do texto do registo áudio da etapa 1 (Noticiário RTP de 30 de novembro de 2009).
Em seguida, identifique no texto algumas formas utilizadas para destacar a informação na página.
Por fim, identifique as duas sequências que compõem o texto.

1. Este texto foi publicado na Internet. É a abertura daquele que ouviu em leitura digital. Para apresentar 
o texto sob  a forma escrita, a pessoa encarregada de o redigir, o redator, teve de tratar graficamente 
a informação de modo a facilitar a leitura da página. 

 1.1 Transcreva a expressão que refere o tema geral. 

$ _________________________________________________________________________

 1.2. Transcreva a expressão que dá ao leitor informação um pouco mais precisa acerca do tema. 

$ _________________________________________________________________________

$ _________________________________________________________________________
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Ca
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da
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A

B

E

F

G
D

79



Sequência informativo-descritiva Sequência narrativa

2. As etiquetas correspondem a diferentes componentes da página.

2.2. Associe, a cada um dos componentes, a letra que o identifica. Siga o exemplo, para completar a tabela.

2.3. Consulte as etiquetas laterais e complete:

       a.  A,B,E e F constituem _____________________________;

       b.  C,D e G formam _________________________________

3. Releia com atenção o sumário. De acordo com a informação que dele consta, o conteúdo deste artigo 
tem duas partes distintas. Dizemos que o artigo é composto por duas sequências de texto: uma 
sequência informativa em que se descreve o estado do tempo e outra sequência narrativa, em que 
se apresenta o relato de uma ocorrência. Copie o texto do sumário relativo a cada uma delas. 

Adapatado por Teresa Dangerfield e Helena Ferreira, 
de Programas e Projetos nas Escolas, 
Outros Projetos da DGIDC, Expressão oral (2º Ciclo), Fichas de Trabalho 1 e 2
Disponível em: http://www.dgidc.minedu.pt/outrosprojetos/index.php?s=directorio&pid=39#i
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Data e hora da publicação F

Estação emissora

Legenda

Imagem

Subtítulo

Título

Sumário ou resumo
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Nível de competência B2
Oficina de escrita (Adaptada de Materiais para o Novo Programa de Português do Ensino Básico 
SD3_Ano7_FT03)

Vai propor a aquisição de novas obras para a biblioteca escolar. 
Comece por fazer uma visita à biblioteca para ver os livros existentes. 
A partir dessa informação, poderá aconselhar a compra de outros livros.

Ficha de trabalho para planificação do texto de apreciação crítica.
Fase I - Reflectir antes de escrever um texto

15
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1. Indique o título do último livro que leu. ____________________________________

2. Que aspecto o marcou mais ao lê-lo?

 Uma personagem

 A história

 O estilo de escrita

 Outro / Qual? ________________________________

3. Numere por ordem de preferência, de 1 (pouco) a 5 (muito), o tipo de livros que mais
gosta de ler:

 Poesia

 Conto

 Biografia

 Banda desenhada

 Outros / Qual? ________________________________
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4.Por que motivo lhe agrada mais esse género?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Que aspecto lhe parece fundamental para que um livro seja
a) um sucesso de vendas?

______________________________________________________________________

b) imprescindível numa biblioteca escolar?

______________________________________________________________________

6. Imagine que tem de convencer o seu melhor amigo a ler um livro de que gostou
particularmente. Escreva um parágrafo indicando o título da obra e o seu autor, assim 
como uma boa razão para ele o ler.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Fase II - Planificar o texto

Na preparação da sua apreciação crítica, deve fazer uma planificação do texto a apresentar
• para seleccionar as ideias mais importantes a transmitir;
• para encontrar a melhor forma de expor o ponto de vista junto do professor bibliotecário;
• para que obedeça a princípios de correção e coerência linguística.

7. Na tabela que se segue apresentam-se excertos de uma breve apreciação crítica, porém, 
estão desordenados.

7.1. Leia-os atentamente e numere-os pela ordem correta.

7.2. Explique a ordenação que fez, apresentando as razões que o conduziram à resposta.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Pela conjugação de dois ingredientes mencionados – criatividade e 
linguagem poética –, creio que é de todo o interesse adquirir este li-
vro para a secção infanto-juvenil da biblioteca.

4

Cada página reflecte o universo poético com que o autor nos presen-
teia desde o início (“Através daquele manto dourado que a natureza 
usara para anunciar o Outono, Li entrevia dias de esplendorosa bele-
za…”). A força interior das personagens (Ming e Wang, por exemplo) 
e as descrições dos espaços ao ar livre cativam o leitor e dão azo à 
sua imaginação. Daí que tenhamos vontade de acrescentar uma pi-
tada da nossa sensibilidade ao texto.

Trata-se de um livro de contos orientais que revela a vida e os cos-
tumes de personagens mágicas, príncipes e jovens feiticeiras, que 
recriam um ambiente de sonho, cheio de cor e de suaves imagens.

Foi com alguma surpresa e curiosidade que recebi no Natal do ano
passado o livro de que vos vou falar. Ele muda a vida de qualquer
leitor, pela mensagem que contém e pela profundidade da escrita.

Introdução
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8. A partir do esquema apresentado, planifique o seu texto de apreciação crítica. Para isso, co-
loque, sob a forma de tópicos, as ideias a desenvolver em cada parágrafo.

9. Depois de planificar, redija o texto.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Parágrafos Estrutura do texto Exemplos de argumentos e de
recursos que podes utilizar

1º Apresentação do motivo pelo 
qual se apresenta o livro.

Modernidade do tema abordado; 
Estilo do autor; 
Criatividade; 

Personagens cativantes; 
Obra sugerida/oferecida por alguém. …

2º Descrição do livro escolhido.
A obra trata de…

Em traços gerais, o autor…
A história passa-se…

3º
Razões para adquirir o livro, com 
base em exemplos e citações do 

livro.

Recomendo que…
Na minha opinião…

Parece-me uma boa escolha…
É um livro que contém…

O leitor tem a possibilidade de…

4º
Parágrafo conclusivo, que sinteti-
za e reforça ideias apresentadas

anteriormente.

Por isso, considero que…
Este tipo de escrita leva-me a …

É, sem dúvida, um livro que merece…
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10. Troque o texto com um colega. Depois de ler atentamente a apreciação crítica dele, avalie o 
texto, de acordo com a grelha abaixo apresentada.

11. Leia a avaliação que o seu colega fez em relação ao texto que produziu. Em seguida,
aperfeiçoe-o, tendo em conta esses aspectos.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Avaliação da apreciação crítica Sim Não

1. O texto respeita a estrutura da apreciação crítica.

2. O texto faz uma descrição cuidada do livro.

3. O texto revela o ponto de vista pessoal de quem o escreveu.

4. O texto motiva-nos para a leitura do livro.

5. O texto adequa-se ao seu interlocutor.

6. O texto está bem escrito.

Uma sugestão final:Uma sugestão final:Uma sugestão final:
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Nível de competência B2

Há muitos anos viveu na Pérsia um grão-vizir - nome 
dado naquela época aos chefes dos governos -, que 
gostava imenso de ler. Sempre que tinha de viajar ele 
levava consigo quatrocentos camelos, carregados de 
livros, e treinados para caminhar em ordem alfabética. 
O primeiro camelo chamava-se Aba, o segundo Baal, 
e assim por diante, até ao último, que atendia pelo 
nome de Zuzá. Era uma verdadeira biblioteca sobre 
patas. Quando lhe apetecia ler um livro o grão-vizir 
mandava parar a caravana e ia de camelo em camelo, 
não descansando antes de encontrar o título certo.
Um dia a caravana perdeu-se no deserto. Os quatro-
centos camelos caminhavam em fila, uns atrás dos 
outros, como um carreirinho de 
formigas. À frente da cáfila, que é 
como se chama uma fila de came-
los, seguiam o grão-vizir e os seus 
ministros. Subitamente o céu escu-
receu, e um vento áspero começou 
a soprar de leste, cada vez mais 
forte. As dunas moviam-se como 
se estivessem vivas. O  vento, car-
regado de areia, magoava a pele. 
O grão-vizir mandou que os came-
los se juntassem todos, formando 
um círculo. Mas era demasiado 
tarde. O  uivo do vento abafava as 
ordens. A areia entrava pela roupa, 
enfiava-se pelos cabelos, e as 
pessoas tinham de tapar os olhos 
para não ficarem cegas. Aquilo 
durou a tarde inteira. Veio a noite e 
quando o Sol nasceu o grão-vizir 
olhou em redor e não foi capaz de 
descobrir um único dos quatrocentos camelos. Pen-
sou, com horror, que talvez eles tivessem ficado enter-
rados na areia. Não conseguiu imaginar como seria a 
vida, dali para a frente, sem um só livro para ler. Re-
gressou muito triste ao seu palácio. Quem lhe contaria 
histórias?
Os camelos, porém, não tinham morrido. Presos uns 
aos outros por cordas, e conduzidos por um jovem 
pastor, haviam sido arrastados pela tempestade de 
areia até uma região remota do deserto.
Durante muito tempo caminharam sem rumo, aos cír-
culos, tentando encontrar uma referência qualquer, um 
sinal, que os voltasse a colocar no caminho certo. Por 
toda a parte era só areia, areia, e o ar seco e quente. 
À noite as estrelas quase se podiam tocar com os de-
dos.
Ao fim de quinze dias, vendo que os camelos iam 
morrer de fome, o jovem pastor deu-lhes alguns livros 
a comer. Comeram primeiro os livros transportados 
por Aba, ou seja, todos os títulos começados pela letra 
A. No dia seguinte comeram os livros de Baal. Trezen-

tos e noventa e oito dias depois, quando tinham termi-
nado de comer os livros de Zuzá, viram avançar ao 
seu encontro um grupo de homens. Eram as tropas do 
grão-vizir.
Conduzido à presença do grão-vizir o jovem guarda-
dor de camelos, explicou-lhe, chorando, o que tinha 
acontecido. Mas este não se comoveu:
- Eras tu o responsável pelos livros - disse -, assim por 
cada livro destruído passará um dia na prisão.
O guardador de camelos fez contas de cabeça, rapi-
damente, e percebeu que seriam muitos dias. Cada 
camelo carregava quatrocentos livros, então quatro-
centos camelos transportavam cento e sessenta mil! 
Cento e sessenta mil dias são quatrocentos e quaren-
ta e quatro anos. Muito antes disso morreria de velhi-

ce na cadeia.
Dois soldados amarraram-lhe os 
braços atrás das costas. Já se 
preparavam para o levar preso, 
quando Aba, o camelo, se adian-
tou uns passos e pediu licença 
para falar:
- Não faças isso, meu senhor - 
disse Aba dirigindo-se ao grão-vizir 
- esse homem salvou-nos a vida.
O grão-vizir olhou para ele espan-
tado:
- Meu Deus! O camelo fala!?
- Falo sim, meu senhor - confirmou 
Aba, divertido com o incrédulo si-
lêncio dos homens - Os livros de-
ram-nos a nós, camelos, a ciência 
da fala.
Explicou que, tendo comido os 
livros, os camelos haviam adquiri-
do não apenas a capacidade de 

falar, mas também o conhecimento que estava em 
cada livro. Lentamente enumerou de A a Z os títulos 
que ele, Aba, sabia de cor. Cada camelo conhecia de 
memória quatrocentos títulos.
- Liberta esse homem - disse Aba -, e sempre que as-
sim o desejares nós viremos até ao vosso palácio 
para contar histórias.
O grão-vizir concordou. Assim, a partir daquele dia, 
todas as tardes, um camelo subia até ao seu quarto 
para lhe contar uma história. Na Pérsia, naquela épo-
ca, era habitual dizer-se de alguém que mostrasse 
grande inteligência:
- Aquele homem é sábio como um camelo.
Isto foi há muito tempo. Mas há quem diga que, quan-
do estão sozinhos, os camelos ainda conversam entre 
si.

Pode ser.

José Eduardo Agualusa, Estranhões & Bizarrocos 
[estórias para adormecer anjos], Publicações Dom 

Quixote
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Sugestões de atividades:

1. Preenchimento de uma prancha sequencial da história, após a leitura do texto

Desenhe em cada quadrado uma imagem e escreva por baixo um pequeno texto, respeitando 
as seguintes indicações:

1. Escreva o título da história e o nome do autor.
2. Onde e quando se passou a história; indique as personagens.
3. Conte um acontecimento importante do início da história – problema que surgiu.
4. Conte um acontecimento importante do meio da história.
5. Conte um acontecimento importante do fim da história – como se resolveu o problema.

1. 2. Era uma vez 3. Um dia

4. 5. 6. A partir daquele dia
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2. Sequencialização das ideias centrais da história

 % a) Ordene as seguintes sequências, de acordo com a história. 
  %     (Poderá distribuir-se a cada aluno ou grupo de alunos o conjunto desordenado
  %    em sete tiras).

%   b) Identifique uma ideia importante em falta, escreva-a e coloque-a no local certo 
  %    da sequência

3. Procure no texto todas as expressões que indiquem a passagem do tempo e 
   % preencha a seguinte grelha.

exemplo: um dia

O pastor foi salvo.

Para os camelos não morrerem de fome, o pastor deu-lhes livros a comer.

Um dos camelos contou ao grão-vizir que tinham decorado os livros e que podi-
am contar-lhe histórias.

O grão-vizir regressou muito triste ao seu palácio.

As tropas do grão-vizir encontraram o pastor e os camelos.

O grão-vizir regressou muito triste ao seu palácio.

Um grão-vizir da Pérsia, que gostava muito de ler, sempre que viajava levava os
camelos carregados de livros.

88



!

22

MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

 4. Construção de uma linha de tempo.

  % Ligue os acontecimentos ao dia em que ocorreram.

5. Construção de versões diferentes do conto.
 %
% Reescreva o conto e ilustre-o, criando um pequeno livro.

Adaptado de Sim-Sim, Inês ʻO Ensino da Leitura: ʻA compreensão de textosʼ, disponível em:
http://area.dgidc.min-edu.pt/GramaTICa/ensino_leitura_compreensao_textos.pdf, pp. 40-46
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Nível de competência: B2 - Ensino Secundário

Não posso dizer adeus

Todas as manhãs invento um novo motivo

para permanecer, enquanto lá fora

cruéis as aves me ensinam a partir.

Não posso dizer adeus. Aqui as noites

são menos gélidas, e as madrugadas, cálidas 

embalam o meu medo de me aventurar.

Não posso dizer adeus. Nunca ninguém

me ensinou o seu real sentido, mas se este

é realmente o teu desejo, eu irei, sem no entanto,

provar a dor da despida, pois não posso dizer adeus. 

O olhar, volvendo compungido, atrás,

meu porto de partida e chegada jaz, fulmina-se

também o calor da primeira habitação.

Em meu peito, tudo está gasto, menos o silencio.

Enfio a mão na algibeira do casaco, e já não

encontro tudo aquilo que outrora tínhamos

um para o outro.

Eusébio Sanjane (Moçambique)
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1. Leia o poema em voz alta, várias vezes, até o conseguir fazer sem hesitações. 

2. Faça o levantamento de todas as palavras relacionadas com partida e chegada

1. Por que motivos as aves ensinam o poeta a partir?

2. Esse ensinamento das aves é cruel por que razão?

3. Releia com atenção a última estrofe. 

4. O que é que o peito e o bolso têm em comum?

5. O que é que isso nos diz quanto à decisão que tomou? Decidiu partir ou ficar?

Pense agora em que circunstâncias da sua vida partir é tão difícil como ficar. Discuta com os 

seus colegas esta dualidade de sentimentos que a partida, ou a recusa em partir, pode provocar. 

Peça aos adultos com quem convive que relatem uma situação em que partir e permanecer se-

jam escolhas difíceis. 

Partida Chegada
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INSTRUMENTOS ÚTEIS – indicações para leitura expressiva

1. Mudança de entoação. Para que a leitura seja expressiva, a voz tem de subir e de descer. 

Sobe no início da frase e desce no fim (sobre ligeiramente quando se trata de uma pergunta). A 

voz também sobe e desce para destacar algumas palavras ou frases (por exemplo, para desta-

car a fala de uma personagem da fala do narrador). A mudança de entoação ajuda a compreen-

der onde começam e acabam diferentes ideias ou segmentos da frase. Analisar as frases, divi-

dindo-as em constituintes principais (verbo, predicado, complementos, modificadores), ajuda a 

perceber quais os momentos de pausa e quais os elementos que não podem ser separados. 

2. Mudança de ritmo. A leitura expressiva pressupõe que se acelere e abrande enquanto se 

lê. Obriga também a que haja pausas apropriadas – maiores, no final da frase, mais pequenas 

no meio, entre elementos lógicos. A mudança no ritmo ajuda o ouvinte a compreender como é 

que as pequenas partes da frase se combinam. Quando se trata de ler poesia, é importante 

perceber que a ideia completa – ou a frase – não corresponde necessariamente ao verso. Este 

aspecto deve ser tratado antes da leitura, marcando no poema os momentos de pausa, com 

sinais ou cores. 

3. Mudança de volume. As palavras ou ideias mais importantes podem ser destacadas se fo-

rem ditas mais alto do que as outras. 

4. Mudança de tom. O leitor deve mudar de tom – suave, feliz, frio, duro – para comunicar di-

ferentes sentimentos. 

in  Ler poesia no ensino básico, Regina Duarte, Presença
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Compreensão da leitura
Expressão escrita 
Nível de competência: B2 - Ensino Secundário 

1. Leia o texto informativo retirado da página oficial de Guimarães Capital Europeia da Cultura.

História CEC

A Capital Europeia da Cultura é uma iniciativa da União Europeia que tem por objetivo valori-

zar a riqueza, diversidade e características comuns das culturas europeias, visando o desen-

volvimento cultural, social e económico sustentável das cidades e comunidades acolhedoras 

do evento e um maior conhecimento mútuo e aproximação dos cidadãos europeus. A iniciati-

va foi lançada em Atenas, com a resolução dos Ministros responsáveis pelos Assuntos Cultu-

rais, a 13 de Junho de 1985, então sob a designação Cidade Europeia da Cultura, que perdu-

rou até 1999.

No atual modelo é atribuído, em cada ano, pelo Conselho de Ministros da União Europeia, o 

título de Capital Europeia da Cultura a duas (excecionalmente três)  cidades europeias. São 

elegíveis cidades de Estados-Membro da União Europeia ou cidades de países terceiros euro-

peus que reconhecidamente respeitem “os princípios da democracia, do pluralismo e do esta-

do de direito”, sendo norma a alternância entre países membros e outros países.

Os Estados interessados apresentam, com quatro anos de antecedência, à Comissão Euro-

peia, ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité das Regiões, a proposta de nomeação 

de uma ou mais cidades. A Comissão Europeia convoca anualmente um júri, composto por 7 

altas individualidades independentes especializadas no sector cultural, que elabora um relató-

rio sobre as candidaturas apresentadas, em função dos objetivos e características da iniciativa 

Capital Europeia da Cultura.

Cada uma das cidades designadas organiza um programa de manifestações que demonstre e 

valorize a identidade e património cultural próprio, bem como o seu papel no contexto cultural 

europeu, ao estabelecer relações de cooperação duradouras com agentes e instituições de 

outros países europeus.

Desde o seu lançamento, em 1985, a iniciativa já abrangeu, com sucesso, aproximadamente 

40 cidades europeias, dando provas de constituir um extraordinário instrumento para o desen-

volvimento cultural, social e económico das regiões. Em 2012, o título será ostentado por 

Guimarães (Portugal) e Maribor (Eslovénia), sendo esta a terceira vez que a designação é atri-

buída a uma cidade portuguesa (Lisboa 1994; Porto 2001).

in: http://www.guimaraes2012.pt/index.php?cat=99&sup=15
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2. Por que motivo a Capital Europeia da Cultura muda todos os anos?

3. Quais são os critérios para que uma cidade possa ser eleita Capital Europeia da Cultura?

4. Refira outras situações em que os países/cidades se candidatem à organização de eventos 

internacionais.

5. O que ganham as regiões ou os países com a realização destes eventos?

6. Guimarães é uma cidade portuguesa associada ao passado histórico nacional. Pesquise a 

relação de Guimarães com a formação do país que hoje é Portugal.

7. Escreva um texto expositivo sobre a origem de Portugal, focando os seguintes aspetos:

fundação da nação

expansão – por ocupação/ conquista territorial

definição das fronteiras

fatores de unidade nacional – língua, religião, outros.

8. Depois de discutido o texto com os colegas e com o professor, e de ter procedido à revisão 

e melhoramento da sua produção escrita, envie o texto para a Coordenação de Ensino do Por-

tuguês. Teremos todo o gosto em publicar os textos em que estes conceitos estejam claros e 

que apresentem uma perspetiva  pessoal sobre os factos. 
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Compreensão da leitura - Expressão escrita 
Nível de competência: B2 - Ensino Secundário 

Proposta de atividade para o nível B1 
Professora Helena Ferreira

Começa um novo ano letivo e regressa-se à escola inglesa, mas também às aulas de Portu-
guês. É como se regressasses a duas escolas diferentes, cada uma com os seus professores, 
colegas, língua, atividades e até regras diferentes! 

Reflete acerca da importância que estas duas “escolas” têm para ti e preenche o seguinte quadro:

Escola'Inglesa Aulas'de'Português

Três%pensamentos%posi.vos

Três%pensamentos%nega.vos

Lê o seguinte texto:

Todos…e todas!

 Depois de debitar todo o discurso que trazia preparado, o Dr. Rámon perguntou-nos se 
tínhamos alguma coisa a comentar. Como houve um silêncio geral, passou a dizer-nos as coi-
sas de que íamos precisar e que devíamos trazer a partir do dia seguinte. A lista era como a de 
todos os anos e eu ia anotando tudo numa folha, mesmo que fosse só para não me aborrecer.
 - …e além disso – dizia o Dr. Rámon – cada aluno trará também três marcadores, de co-
res diferentes, para os esquemas que faremos em Ciências.
 Nessa altura, Ana levantou a mão. Alguns dos da frente viraram a cabeça, e ela corou um 
pouco. O Dr. Rámon fez um sorriso de orelha a orelha e, com um gesto, encorajou-a a falar.
 - E as alunas? Temos que trazer alguma coisa de especial para Ciências?
 - Especial como? – O Dr. Rámon estava desconcertado.
 - Eu não disse que era preciso trazer três marcadores?
 - Sim, os alunos sim, eu bem ouvi. Mas nós, as alunas, trazemo-los também ou traze-
mos outra coisa?
 - Menina…! – Via-se bem que o Dr. Rámon estava a ficar bastante agastado. 
 - Não ouviu bem, ou quererá brincar comigo?
Nem uma coisa nem outra, s´tor! Eu só lhe perguntei o que é que nós, as alunas, trazemos, se 
o mesmo que os alunos ou outra coisa.
 - E que disse eu, então? – agora a voz do Dr. Rámon tinha aquele tom de falsa amabili-
dade que empregava quando estava irritado a valer.
 - O s´tor disse que cada aluno traria…
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 - Exactamente, menina: cada aluno! E a menina deve saber que, quando falamos de 
uma forma genérica, dirigindo-nos a um colectivo em que haja gente dos dois sexos, se em-
prega sempre o masculino. Quando digo “cada aluno” quero dizer “cada aluno e cada aluna”. 
Entendido?
 - Pois, se me permite, a professora de Língua que tive a ano passado dizia-nos que isso 
poderia ser correcto, mas que nem era justo, nem era recomendável. Que se falássemos para 
toda a turma havia que dizer “alunos e alunas”. E eu…
 - Pois essa professora poderia dizer tudo o que quisesse, mas neste colégio as regras 
que vigoram são as de toda a vida. Por isso sente-se e cale-se!
 Houve um ruge-ruge em toda a turma. Suponho que se passava com todos o mesmo 
que comigo, que nunca me tinha apercebido do que a Ana acabava de dizer. Mas o professor 
não tardou a pôr termo a todas as conversas:
 - Silêncio! Silêncio, todos! Todos…e todas! Entendido?
 A campainha que marcava a mudança de aula veio em auxílio do Dr. Rámon. Pegou na 
pasta e saiu da aula com cara de poucos amigos. Eu virei-me para a Ana e olhei-a de frente. 
Ela sorriu outra vez, com aquele olhar sonso que havia de tornar-se-me tão familiar. E nessa 
altura tive a certeza de que o ano que principiava não ia ser nem aborrecido, nem rotineiro.

Agustín Fernández Paz, Raparigas, 1ª. ed., 
trad. de J. Teixeira de Aguilar, Publ. Dom Quixote, 1999.

(texto não escrito ao abrigo do AO)

Responde às seguintes perguntas sobre o texto que leste:

1. Identifica em que momento do ano letivo decorre esta aula, justificando a tua resposta, 
usando frases ou expressões do texto.
2- Como já sabes, numa narrativa existe um narrador que conta uma “história” em que as per-
sonagens desenvolvem ações, num determinado espaço e num determinado tempo.

2.1 Identifica as personagens presentes neste texto.

2.2 Indica em que espaço se encontram as personagens.

2.3 “ (…) eu ia anotando tudo numa folha (…) (linha 4)

2.3.1- Quem é este eu e que função tem na história?

3. Procura no texto sinónimos das seguintes palavras:

chateado      professor      rumor      ingénuo

96



17

MATERIAIS PARA PROFESSORES, PAIS E FILHOS

4. “E a menina deve saber que, quando falamos de uma forma genérica, dirigindo-nos a um 
coletivo em que haja gente dos dois sexos, se emprega sempre o masculino.” (Linhas 22, 23 e 
24)

4.1- A Ana não concorda com esta regra. Segundo ela, nesta situação deverão ser usados os 
dois géneros do nome: o masculino e o feminino. 

4.2- Escreve, então, o que ela diria em vez de:

- os homens: 

- os cidadãos:

- os pais:

- os heróis:

- os poetas:

- os reis:

- os réus:

- os ladrões:

- os anões:

- os campeões:

- os cirurgiões:

- os patrões:

4.3- E tu, já alguma vez pensaste no problema que a Ana levantou? Parece-te que haverá ra-
zões para alterar “as regras” da linguagem que “são as de toda a vida”? (palavras do professor 
Rámon). Dá a tua opinião sobre este assunto.

5- Pensa num episódio interessante que já te tenha acontecido ou que tenhas presenciado 
numa das primeiras aulas do início do ano letivo (da escola inglesa ou das aulas de portu-
guês). Escreve uma carta a um amigo/amiga, descrevendo esse episódio.
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Compreensão da leitura - Expressão escrita 
Nível de competência: B2, C1 - Ensino Secundário 

Proposta de atividade para alunos de GCSE, AS e A2
Produção Escrita

Existem algumas regras de ouro que deve ter presente quando produz um texto escrito. 

Regras de Ouro

1- Tipo de texto: 
Existem vários tipos de textos e é importante saber que cada tipo de texto tem as suas caracte-
rísticas próprias (formato, estrutura, nível de língua….). Assim, uma notícia de jornal não é igual 
a um texto de opinião, nem a estrutura de uma entrevista semelhante a um comentário, por 
exemplo. Será pois necessário decidir sobre o tipo de texto que se vai construir e conside-
rar os aspectos específicos desse mesmo texto.

2- Estrutura do texto:
Cada texto tem a sua estrutura própria. À exceção da entrevista ou de um outro tipo de texto 
mais específico, normalmente, uma produção escrita terá de ter uma estrutura tripartida em, 
pelo menos, três parágrafos: um de Introdução, um ou mais de Desenvolvimento e um de 
Conclusão. 

Na Introdução ( 2 a 3 linhas para um texto de 15 linhas), faz-se a primeira abordagem do 
tema, de caráter mais geral e que deixa perceber a importância do tema para quem escreve.

No Desenvolvimento (9 a 10 linhas para um texto de 15 linhas), dá-se a conhecer as ideias 
que temos sobre o tema, os pontos positivos e negativos, o que pensamos deste ou daquele 
ponto de vista, argumentos, etc...

Na Conclusão ( 2 a 3 linhas para um texto de 15 linhas), faz-se isso mesmo: conclui-se, reto-
ma-se as ideias do Desenvolvimento e reforça-se a posição que temos face ao tema sobre o 
qual refletimos.

3- Fases da produção:
Existem três fases  para a Produção de um texto que são essenciais: Planificação, Produção 
e Revisão.

Planificar um texto quer dizer que deve ter em conta aspetos como os referidos em 1 e 2. É 
muito importante pensar sobre o que vamos escrever: o que necessitamos, que tempos verbais 
vamos utilizar, o que vamos dizer, que ideias vamos introduzir, qual a extensão do texto (150 
palavras, 200, 300...), etc....

Produzir é, logicamente, o ato de escrever em si.

Rever um texto é fundamental. Há questões que nos devemos colocar: disse tudo o que tinha 
pensado? liguei bem as ideias através dos conetores do discurso? os tempos verbais  estão 
corretos? as minhas frases têm a ordem correta? E a pontuação? E a acentuação?...
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Observemos um exemplo de uma produção escrita de um exame de AS de 2010.

Section C: Writing
Recommended time for Section C: 1 hour
Responda a UMA das perguntas sobre UM dos temas nesta secção.
Escreva pelo menos 250 palavras. Recomendamos um máximo de 400 palavras.

TEMAS SOCIAIS

O MEIO AMBIENTE

Responda à pergunta 3 ou à pergunta 4. 

3. O indivíduo e o meio ambiente 

“É muito fácil dizer que você defende o meio ambiente. O que é muito mais difícil é fazer os  
sacrifícios necessários.” 

Você pensa que temos de fazer mais sacrifícios para proteger o meio ambiente? Ou acha que 
já fazemos o suficiente? 

4. A poluição: as causas, as consequências e as soluções. 

Recentemente, você presenciou um incidente importante de poluição. 

Escreva um diário para explicar por que razão aconteceu, quais foram os efeitos e como se 
pode evitar no futuro.  
Agora, preparemos a escrita. 

Planificação da escrita 1

Tipo de Texto  ________________________________________________________________

Característica a figurar na Produção  ______________________________________________
Extensão   ___________________________________________________________________

A quem se destina  ____________________________________________________________

Área temporal dominante  _______________________________________________________

Agora, liste as  ideias  que lhe ocorrem sobre o tema que escolheu. De seguida, ordene-as. A 
primeira deverá ser a mais geral e que o/a ajude a elaborar a introdução. As restantes integra-
rão o desenvolvimento. Aquela que lhe parecer incorporar uma solução ou uma consequência 
lógica do tema que desenvolveu fará parte da conclusão. Respeite o referido na regra de ouro 
nº 2, pegue na caneta e… mãos à obra! 
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!!!!!!!!!

Planif. da Escrita 2 Produção escrita

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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1. No dia de Portugal, de Camões e das Comunidades portuguesas, vamos falar de mudança.

1.1. Lista o que não mudarias em Portugal:

	 	 Não mudaria: 	 - 

	 	 	 	 	 - 

	 	 	 	 	 - 


1.2. Lista o que mudarias em Portugal:

	 	 Mudaria: 	 	 - 

	 	 	 	 	 - 

	 	 	 	 	 - 


2. Lê o famoso poema de Camões, patrono do nosso feriado nacional, Mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades, para continuarmos a pensar sobre mudança.


Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,

Muda-se o ser, muda-se a confiança:

Todo o mundo é composto de mudança,

Tomando sempre novas qualidades.


Continuamente vemos novidades,

Diferentes em tudo da esperança:

Do mal ficam as mágoas na lembrança,

E do bem (se algum houve) as saudades.


O tempo cobre o chão de verde manto,

Que já coberto foi de neve fria,

E em mim converte em choro o doce canto.

E afora este mudar-se cada dia,

Outra mudança faz de mor espanto,

Que não se muda já como soía.


Luís Vaz de Camões, in  Sonetos 


2.1. O poeta não parece encarar a mudança com muito otimismo. 
Lista palavras ou expressões do poema que mostrem esta carga negativa atribuída à mu-
dança:


mágoas  
………… 
…………. 
………….

NÍVEL DE COMPETÊNCIA: B2 - 10º ANO 
Festejar Portugal - Leitura e escrita
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NÍVEL DE COMPETÊNCIA: B2 - 10º ANO

2.2. Há palavras como confiança, bem, esperança, novidades também não têm um sentido 
positivo. Copia o verso em que aparecem e explica porque têm aqui também uma carga 
negativa.


2.3. Escreve tu quatro frases em que confiança, mudança, esperança e novidades tenham 
um sentido positivo.


2.4. O que podes tu fazer para ajudar a imagem de Portugal? Relembra o que indicaste 
como aspetos a mudar na questão 1.2.


3. Escreve um texto em que expliques a necessidade de mudança em Portugal e o papel 
que cada um pode ter nessa mudança. Tens os tópicos já organizados para desenvolver:


Introdução: 	 	 

- Caracteriza como é Portugal hoje em dia;

Desenvolvimento: 	 

- Refere o que é necessário mudar e dá exemplos;

- Descreve o que cada um pode fazer para ajudar nessa mudança e dá exemplos;	 

Conclusão: 

- Deixa uma mensagem de esperança na mudança para melhor.

……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
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GALERIA DOS ALUNOS

Zara Xavier, 9 anos

Allen Edwards P.  School

Diana Bernardo, 11 anos

Lark Hall P. School

Eduardo Oliveira, 10 anos

St Thomas More L. C.

Afonso Dias, 8 anos

Westminster Cathedral P. School
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