
 

 

Português 5.º ao 6.º ano Bloco n.º 22                                                                                       Página 1 de 2 

 
 
#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 22  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Educação Literária 

- Ler integralmente textos literários de natureza narrativa. 

- Interpretar o texto em função do género literário. 

- Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: personagens, 

narrador, contexto temporal e espacial, ação. 

- Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

- Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos literários 

Leitura 

- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 

- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação 

Gramática 

- Identificar a classe de palavras: quantificadores 

 

Título/Temas do Bloco 

Pedro Alecrim. Quantificadores  

 

Terminaram as aulas 

 

Terminaram as aulas e começa a confusão. Parecemos carreiros de formigas a correr para 

dentro das camionetas, quase sempre velhas e a largar fumaradas de gasóleo queimado.  

Não há respeitinho por ninguém, como costuma dizer a dona Judite, a contínua plantada à 

entrada da escola que, dentro daquele cubículo, me faz lembrar um pássaro numa gaiola com 

telefone. O que importa é arranjar um lugar sentado. Quem não chega a tempo faz a viagem de 

regresso a casa de pé. […] 

Não gosto muito do Luís porque, um dia, já lá vão alguns meses, resolveu pôr toda a gente a rir 

na camioneta, afirmando que eu andava ali por engano. Que o meu lugar era na Escola Primária, 

junto dos copinhos de leite, a fazer redações sobre as estações do ano. Não gostei nada da piada. E 

cantei-lhe, enervado, tudo o que me veio à cabeça. 

Claro que levei uns sopapos, que nem doeram muito, fiquei com o olho esquerdo inchado e dois 

botões da camisa arrancados. Por acaso uma camisa novinha a estrear… […] 

A partir desse dia nunca mais quis conversas com o Luís nem me juntei ao grupinho que 

costuma acompanhá-lo. 

[…] 

O Martinho entra na loja da mãe, […] Ficamos eu e o Nicolau. Para chegarmos a casa temos de andar 

um bom pedaço por entre campos e montes. De vez em quando, assustamo-nos quando, saído duma 

lura, salta um coelho bravo e foge a grande velocidade, ou vemos as perdizes a levantar voo, 

assustadas com a nossa presença. E lá vamos nós a subir, sempre a subir. Que ideia tola foi essa dos 

nossos pais em terem resolvido morar numa aldeia tão pequena! São vinte casas, contadas e 
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recontadas, com cinco lâmpadas públicas quase sempre fundidas, dois fontanários e um lavadouro 

público, uma capela e uma venda onde há de tudo, desde fósforos a panelas.  

Felizmente que a luz elétrica chegou ao Pragal quando eu andava na Escola Primária. Lembro-  

-me de que, nesse dia, estoiraram foguetes e o tio Zé Maria Coxo, o dono da venda, ligou a televisão 

a cores e fartou-se de vender bebidas e rebuçados. 
Pedro Alecrim, António Mota, Vila Nova de Gaia, Gailivro, 2007, (pp 7-12) 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Lê o excerto do livro Pedro Alecrim. 

1.1 Identifica as personagens deste excerto. 

1.2 Localiza a ação no espaço. 

1.3 Localiza a ação no tempo. 

1.4 Classifica o narrador deste excerto. Justifica a tua resposta com uma frase do texto. 

1.5 Identifica o recurso expressivo presente na expressão: “…parecemos um carreiro de formigas.” 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

2. Retira do texto anterior: 

a. três quantificadores numerais. 2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

3. Coloca os quantificadores numerais no respetivo conjunto. 

o dobro      quatro     metade   um décimo    vinte     o triplo 

a. quantificadores numerais cardinais 

b. quantificadores numerais multiplicativos 

c. quantificadores numerais fracionários 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 


