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#ESTUDOEMCASA 

 
Bloco N.º  16    

  Português  
ANO(s) 3.º e 4.º anos    

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS   

• Oralidade   
- Destacar o essencial de um texto ouvido, tendo em 
conta o objetivo da audição.   
• Leitura   
-Identificar e referir o essencial de textos lidos.  
• Iniciação à Educação Literária   
-  Valorizar a diversidade cultural dos textos (ouvidos 
ou lidos).  
•  Gramática  
- Identificar a classe das palavras.   

 

Tema(s) do Bloco 

O Gigante Egoísta 

 

Tarefas 

1. Lê o excerto do conto O Gigante Egoísta.   

– Parece que a primavera chegou finalmente – exclamou o Gigante.  

 Saltou da cama e olhou para fora. 

 Que viu ele? Um espetáculo maravilhoso. Por um buraco pequenino 

do muro, as crianças tinham entrado e estavam sentadas nos ramos das 

árvores. Em todas as árvores ele viu uma criancinha. E as árvores ficaram 

tão contentes ao vê-las de novo, que se cobriram de flores e agitavam 

suavemente os ramos sobre as suas cabecitas. As aves voavam e 

chilreavam alegremente, as flores espreitavam por entre a relva e riam. 

 Era um espetáculo encantador e só num recanto do pomar havia ainda 

inverno. Era o recanto mais afastado do jardim, e via-se lá um rapazinho 

tão pequeno que não podia trepar aos ramos das árvores e chorava 

amargamente. A pobre árvore estava ainda coberta de Neve e Geada, e o 

Vento Norte rugia por cima dela. 

 – Sobe, meu menino – disse a árvore, baixando os ramos quanto pôde; 

mas o rapazinho era demasiado pequeno. 

 E o coração do Gigante enterneceu-se1, quando olhou para fora. 
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 – Como tenho sido egoísta! – disse ele. – Agora compreendo a razão 

por que a primavera não queria vir para aqui. Vou pôr o rapazinho em cima 

da árvore e depois derrubar o muro. E o meu pomar será para todo o 

sempre o recreio das crianças. 

 Estava realmente arrependido do que tinha feito. Desceu então a 

escada, abriu a porta devagarinho e entrou no jardim. Mas as crianças, ao 

vê-lo, fugiram aterradas2 e o inverno regressou. Só o rapazinho não fugiu, 

porque tinha os olhos tão cheios de lágrimas que não viu chegar o Gigante. 

E ele, aproximando-se cautelosamente, pegou-lhe com todo o carinho e  

colocou-o num galho. E logo a árvore desabrochou em flores, as aves vieram 

cantar sobre ela e o rapazinho estendeu os braços, abraçou e beijou o 

Gigante. E as outras crianças, quando viram que ele já não era mau, 

voltaram a correr – e com elas regressou a primavera.  

 – Agora o jardim é vosso, meus meninos – disse o Gigante. Pegou numa 

grande picareta e derrubou o muro. E, ao meio-dia, as pessoas que iam 

para o mercado viram o Gigante a brincar com as criancinhas no mais belo 

jardim que jamais tinham visto. Todo o santo dia brincaram e, quando a 

noite chegou, foram ter com o Gigante para lhe dizerem adeus. 

 – Mas onde está o vosso pequeno companheiro? – perguntou ele –, o 

rapazinho que eu pus em cima da árvore? 

 O Gigante gostava mais dele, porque o menino o tinha beijado. 

 – Não sabemos – responderam as crianças –, foi-se embora. 

 – Digam-lhe que não falte, que volte amanhã. 

 

Oscar Wilde, O Gigante egoísta seguido de o Príncipe Feliz, Vega, 2008 

 

Vocabulário 

1- Enterneceu-se – encheu-se de ternura 

2- Aterrados – assustados 

 

2. Ordena as seguintes afirmações, numerando de 1 a 7, de acordo 

com a sequência em que são apresentadas no excerto. 
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       A primeira afirmação da sequência já está numerada. 

 

 Mas, num recanto do jardim ainda era inverno. 

 

 A árvore da Geada desabrochou e o rapazinho beijou o Gigante. 

 

 O Gigante percebeu que a primavera tinha chegado. 

 

 Em todas as árvores havia uma criança. 

 

 A árvore estava coberta de Neve e Geada e o gigante tentou ajudar 

o menino a subir… 

 

 O Gigante abateu o muro; o jardim floriu e todas as crianças 

voltaram a alegrá-lo. 

 

 O Gigante foi em auxílio do menino que chorava. 
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