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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 13  

DISCIPLINA Português Língua Não Materna - Intermédio 
ANO(S) 1.º ao 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 

Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados. 
• Escrita 
Dominar técnicas de redação de sumários e relatórios; textos narrativos e descritivos. 
• Gramática 

Reconhecer e utilizar corretamente os adjetivos.  

 

 

Título/Tema do Bloco 

Estados, qualidades e defeitos: como sou e como pareço ser 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê o texto. 

http://contosencantar.blogspot.com 

  

O Pastor e o leão 

Era uma vez um pastor que tinha um grande rebanho de 

ovelhas e alguns touros. 

Certo dia ao contar as suas ovelhas viu que faltavam 

algumas. Zangado, aos gritos, vaidoso e arrogante, 

desejou apanhar o responsável pelo roubo para poder 

castigá-lo. 

Suspeitava de um lobo que vira afastar-se em direção a 

uma região rochosa entre as colinas onde existiam 

cavernas cheias desses canídeos.  

Mas antes de ir até lá fez uma promessa aos deuses, 

dizendo que daria, em sacrifício, a mais gorda e a mais 

bonita das suas ovelhas, se estes o ajudassem a 

encontrar o ladrão. 

Depois de muito procurar em vão, quando passava ao pé de uma grande caverna o pé da montanha, 

um enorme leão, saindo de uma delas, põe-se à sua frente com carregando uma das suas ovelhas na 

boca. 

Cheio de pavor, o pastor caiu de joelhos e suplicou aos deuses: 

Piedade bondosos deuses, os homens não sabem o que dizem! Para encontrar o ladrão ofereci a 

mais gorda das minhas ovelhas. Mas agora, prometo-vos o maior e mais bonito dos meus touros, 

desde que façais com que o ladrão desapareça da minha frente! 

No momento do perigo é que se conhecem os heróis. 

 Esopo, O pastor e o Leão (adaptado) 

 

1.º ciclo  

2.ºciclo  

3.ºciclo  
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Vocabulário 

Arrogante – que tem arrogância, soberbo, que se acha melhor que os outros. 

Canídeo – animal mamífero carnívoro como o cão, o lobo, etc.. 

Sacrifício – oferta à divindade. 

Caverna – cavidade profunda, buraco grande na rocha. 

Pavor – medo, terror. 

 

 

2. Indica se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

a) Este texto é sobre um pastor a quem roubaram algumas ovelhas. ___ 

b) O pastor era um homem humilde  e queria conversar com o ladrão. ___ 

c)  O pastor antes de apanhar o ladrão prometeu aos deuses que daria em sacrifício 

a sua melhor ovelha._____ 

d)  Quando o pastor viu que o ladrão das suas ovelhas era um  grande leão ficou 

cheio de entusiasmo. _____ 

e) O pastor que parecia ser tão valente e que queria tanto apanhar o ladrão,  mudou 

de ideias e pediu aos deuses que fizessem o ladrão desaparecer da sua frente. 

________ 

f) Afinal o valente arrogante pastor era um cobarde. ____ 

 

3. Carateriza o pastor antes e depois de encontrar o ladrão das suas ovelhas, usando 

os seguintes adjetivos:  

 

 valente • humilde • vaidoso • arrogante • medroso • apavorado • zangado • aterrorizado   

    
Antes de encontrar o ladrão das ovelhas o pastor__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Depois de encontrar o ladrão das ovelhas o pastor_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

4. Lê o exemplo e completa o exercício com adjetivos da família dos nomes 

destacados. 

a) Se é simpático, revela simpatia. 

b) Se é ___________________, revela obediência. 

c) Se é ___________________, revela perspicácia. 

d) Se é _______________________, revela timidez. 

e) Se é _______________________, revela inteligência. 

f) Se é _____________________ __, revela tolerância. 

g) Se é ________________________, revela antipatia. 

h) Se é ________________________, revela paciência. 

i) Se é ________________________, revela coragem. 

 

(adaptado) http://www.ciberescola.com/index.php?action=test&id=475668 

  

 

 


