#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 10
ANO(S)

7.º e 8.º

PORTUGUÊS

• Leitura
Ler em suportes variados textos dos géneros: crónica e texto narrativo.
Reconhecer a forma como o texto está estruturado.
Fazer inferências devidamente justificadas.
Identificar tema(s), ideias principais, opiniões e argumentos.
Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação.
Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de
sentido do texto.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS • Educação Literária
Interpretar textos em função do género literário, com base na análise da
representação dos temas, das experiências e dos valores.
Explicar recursos expressivos utilizados na construção do sentido
(metáfora e personificação).
Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição
ou à leitura de um texto.
• Gramática
Distinguir funções sintáticas.

Título/Tema(s) do Bloco

O poder do livro e da leitura.
Texto narrativo: “[O encontro]”.
Funções sintáticas (consolidação).

Tarefas/ Atividades/ Desafios

Leitura e Escrita
Lê atentamente o seguinte texto.
Nas primeiras vezes os meninos o olhavam com desconfiança. Ouviam muitas vezes na rua
dizer que padre dava peso, que negócio de padre era para mulher. Mas o padre José Pedro tinha
sido operário e sabia como tratar os meninos. Tratava-os como a homens, como a amigos. E assim
conquistou a confiança deles, se fez amigo de todos, mesmo daqueles que, como Pedro Bala e o
Professor, não gostavam de rezar. Dificuldade grande só teve mesmo com o Sem-Pernas. Enquanto
que o Professor, Pedro Bala e o Gato eram indiferentes às palavras do padre (o Professor, no
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entanto, gostava dele, pois lhe trazia livros), Pirulito, Volta Seca e João Grande, principalmente o
primeiro, eram muito atentos ao que ele dizia, o Sem-Pernas lhe fazia uma oposição que a princípio
tinha sido muito tenaz. Porém o padre José Pedro terminara por conquistar a confiança de todos.
E pelo menos em Pirulito descobrira uma vocação sacerdotal.
Jorge Amado, Capitães da areia, Lisboa, Leya, 2019

1. Transcreve do texto uma expressão que evidencie o preconceito que os meninos tinham
relativamente aos padres.
2. Explicita os aspetos que tornavam o padre José Pedro diferente dos outros.
3. Distingue as formas como os meninos reagiram ao padre José Pedro.
4. Gramática
1. Faz a análise sintática das frases.
a) O padre José Pedro conquistou os meninos.
b) O Professor, Pedro Bala e o Gato eram indiferentes às palavras do padre.
c) O Professor gostava dele.
d) Ele trazia-lhe livros.
e) Pirulito descobrira uma vocação sacerdotal.
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