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DISCIPLINA Português

Áreas de Competência do Perfil do Aluno
Linguagens e textos
Informação e comunicação
Raciocínio e resolução de problemas
Pensamento crítico e pensamento criativo
Relacionamento interpessoal
Desenvolvimento pessoal e autonomia.

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO
APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS

Aprendizagens Essenciais
● Leitura
Ler em suportes variados textos: 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.
● Educação Literária
Interpretar textos em função do género literário, com base na
análise da representação dos temas, das experiências e dos valores.
Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à
audição ou à leitura de um texto.
• Gramática
Distinguir funções sintáticas.

Leitura e Escrita
Lê atentamente o seguinte texto.
[A]o cair de uma tarde, penetraram sob o arco das gaivotas, na barra estreita de um rio esverdeado
e turvo, flutuante de imagens entre as margens cavadas. À esquerda, subindo a vertente erguia-se o
casario branco, amarelo e vermelho, misturado com os escuros granitos.
Na luz vermelha do poente a cidade parecia carregada de memórias, insondavelmente antiga, feérica
e magnetizada, com todos os vidros das suas janelas cintilando.
Sophia de Mello Breyner Andresen, “Saga”, Histórias da Terra e do Mar, Lisboa, Texto Editora, 1997

1. Caracteriza a cidade a que Hans chegou.
2. Procura no conto “Saga” três excertos exemplificativos:
a) um de espaço físico;
b) outro de espaço social;
c) outro ainda de espaço psicológico.
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Gramática
1.Sublinha os modificadores nas frases.
a) Os seus irmãos desapareceram no mar.

b) No inverno, os seus irmãos fugiram.
c) Lamentavelmente, os jovens morreram.
d) Sören abordou Hans com seriedade.
e) Hans respondeu firmemente a seu pai.
f)

Sören teria, certamente, gostado de rever Hans.
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