#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º

37

ANO(S)

2.º

DISCIPLINA Português

•
Oralidade
- Destacar o essencial de um texto, tendo em conta o objetivo da audição.
•
Leitura
- Compreender o sentido de textos com características narrativas e descritivas,
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS associados a diferentes finalidades (informativas, lúdicas, estéticas).
- Mobilizar as suas experiências e saberes no processo de construção de sentidos de
texto.
•
Gramática
- Identificar a classe das palavras: Interjeição.

Título/Tema(s) do Bloco

A interjeição. Texto não literário: o protocolo experimental.
Exercícios ortográficos com ditongos orais.
• A interjeição.
Compreensão e interpretação de texto não literário: o protocolo experimental.
•

•
Tarefas

1.

Vamos relembrar:

Ditongos orais: ui, iu, au, ai, eu, ei, oi, ou
Rodeia no texto os ditongos orais que identificares.

1.º ciclo/2.ºano

z
Português, 2.º ano(s) - Bloco n.º 37

Página 1 de 3

2. Vamos legendar as imagens. Todas possuem ditongos orais.
caixa

baloiço

_____________

____________

tesouro

_____________

flauta

____________

Rui

___________

padeiro

pneu

_________________

riu

___________

1.º ciclo/2.ºano

___________

3.Aprende…. Interjeições
As interjeições são palavras invariáveis que se utilizam para
transmitir uma emoção: admiração, dor, alegria, tristeza, ....
Na oralidade, são ditas com uma entoação exclamativa, que se
assinala, na escrita, com o ponto de exclamação.
Ai! que dor!
Ui! que horror!

1.º ciclo/2.º ano

Ah! não vá por aí!
Ah! que linda paisagem!
Oh! como o mar está bravo!
In Clara Amorim, Eureka! Gramática Prática - 1.º Ciclo do Ensino Básico, Clara Amorim,
Porto, Areal Editores, 2019.
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4. Liga a imagem à respetiva interjeição.

1.º ciclo/2.º ano

5. Identifica, rodeando, as interjeições nas frases.
-

Ah! Que dia lindo! Que fique assim toda a semana!
Oxalá!
Oh! É um passarinho!
Chiu! Estou a escutar qualquer coisa...
Olá! Que andas tu por aqui a fazer?
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