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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 23  

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. 

• Gramática 
Reconhecer e utilizar expressões sinónimas 

 

OBJETIVO(S) 
COMUNICATIVO(S) 

Falar sobre o cérebro e precisar o seu significado em diferentes contextos. 
Falar sobre os benefícios da leitura. 

 

Título/Tema do Bloco 

O meu cérebro 

  
https://img.freepik.com  

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê o texto. 

                                                    Ler faz bem a quê? 

 

1.Enriquece o teu VOCABULÁRIO, porque conheces palavras novas e podes descobrir novas 

maneiras de formar frases. 

2 Ao folheares as páginas de um livro, treinas a tua capacidade de CONCENTRAÇÃO. 

3.Torna-te mais CRIATIVO, porque descobres maneiras de encarares situações e de 

resolveres problemas que se podem basear naquilo que as personagens fazem. 

4.Torna-te mais EMPÁTICO, ou seja, mais atento aos problemas dos outros. Quando te 

deparas com uma personagem que está a passar por um momento difícil, ficas solidário 

com ela e isso também pode passar para situações do teu dia a dia. 

5.Abre-te HORIZONTES. Um livro pode contar-te histórias de pessoas que vivem em países 

muito diferentes do teu, com uma cultura completamente diferente da tua. 

6.Ajuda a ADORMECER. Se a leitura noturna for um hábito, o teu corpo vai perceber que, 

  



 

                                         
 

Português Língua Não Materna – Intermédio, Bloco n.º 23    Página 2 de 2  

depois de ler algumas páginas, está na altura de ‘desligar’ e adormecer. 

7.Ajuda-te a PROGREDIR nos videojogos, porque interpretas bem as mensagens dos vários 

níveis e consegues perceber os objetivos do jogo rapidamente. 

Francisca Cunha Rego, Visão Júnior, 2020 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/2020-04-23-ler-faz-bem/ 

 

2. Transcreve do texto os dois benefícios da leitura que consideras mais 

importantes. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Substitui a palavra cérebro por uma expressão sinónima. 

a mais inteligente – inteligência artificial – inteligência - cabeça 

 

a) O circuito elétrico é cérebro dos robôs. 

            O circuito elétrico é a  ____________________________ dos robôs. 

b) Ela sempre foi o cérebro da turma.  

            Ela sempre foi _______________________ da turma.  

c) Quando ele teve o acidente, foi operado ao cérebro. 

Quando ele teve o acidente foi operado à _________________________ 

d) Para fazer isso é preciso ter cérebro. 

      Para fazer isso é preciso ter ________________________. 
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