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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 27  

DISCIPLINA Português  
ANO(S) 5.º e 6.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Educação Literária 
- Ler integralmente textos literários de natureza narrativa. 
- Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: personagens, 
narrador, contexto temporal e espacial, ação. 
- Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são representados. 
- Interpretar o texto em função do género literário. 
Leitura 
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado. 
- Fazer inferências, justificando-as. 
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 
Gramática 

- Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções sintáticas: sujeito (simples 
e composto). 

 

Título/Temas do Bloco 

Chocolate à chuva. 
Funções sintáticas: sujeito (simples e composto) 

 
 

Tarefas/ Atividades/ Desafios~ 

– Fui lá a tua casa e, mal a tua avó me abriu a porta, a Rosa atirou-se de encontro a mim, numa 

cantilena desenfreada: "a gente vai a Espanha e tu vais também", isto repetido vezes sem conta, como se 

alguém lhe tivesse dado corda, e com uma história muito complicada pelo meio, acho que metia lobos e 

princesas e cabritinhos. […] mas tu já sabes como é a tua irmã quando começa com as histórias dela. 

Perguntei à tua avó o que era aquela excitação toda, e ela confirmou tudo. 

[…] 

Aí fiquei danada. Se não estivesse a comer o meu chocolate com amêndoas acho que teria 

barafustado logo no meio da rua. Mas o chocolate acalma-me sempre as fúrias. […] 

É porque é bom estarmos juntas. É bom sermos amigas. É bom estarmos ao pé uma da outra. Como 

tu dizias há dias, aguentamos melhor. 

– Aguentamos tudo – diz a Rita. 

[…] Estendo à Rita o meu chocolate já meio comido: 

– Toma. Dá uma trincadela, que isto aquece. 

Caminhámos devagar até casa, o chocolate terminado mesmo à entrada da porta. Sacudimos as 

gotas de chuva do cabelo. […] 

Passei o meu braço pelos ombros da Rita, sorrindo para ela: 

– Nós aguentamos tudo – disse eu. 

– Tudo - repetiu ela. 

Alice Vieira, Chocolate à Chuva. Editorial Caminho, 2007. pp. 176-179 (texto com supressões) 
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1. Assinala com um ✗ a opção que completa corretamente cada afirmação sobre texto do livro Chocolate à 

chuva. 

 

1.1. O narrador de Chocolate à chuva é 

a) a Rosa. 

b) a Mariana. 

c) a Rita. 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

 

1.2. Quem contou à Rita que ela ia de férias com a família de Mariana foi 

a) a Rosa. 

b) a Mariana. 

c) a avó Elisa. 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

1.3. O chocolate para Mariana é… 

a) um vício próprio da idade. 

b) funciona como calmante e reconforta nos momentos difíceis. 

c) um doce que engorda muito. 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

1.4. Há uma relação entre o título da obra e a sua conclusão? Justifica. 2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

2. Identifica o sujeito das frases seguintes. 

a. A Mariana comeu o chocolate. 

b. O livro Chocolate à chuva é muito interessante. 

c. A Rita e a Mariana visitaram os tios. 

d. Elas eram amigas de infância. 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

3. Classifica os sujeitos das frases seguintes (sujeito simples ou sujeito composto). 

a. As capas destes livros são impressionantes. 

b. Eu e a minha irmã lemos os livros de Alice Vieira. 

c. A Mariana e a Rosa são personagens engraçadas. 

d. Elas são as melhores amigas. 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

4. Reescreve as frases substituindo o sujeito pelo pronome pessoal adequado. 

a. A Mariana comeu o chocolate. 

b. O pai da Mariana foi buscar o mapa para ver o percurso. 

c. Eu e a Mariana visitamos a Rita. 

d. A Rita e a os colegas leram os livros da Alice Vieira. 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 


