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ANO(s)

7.º e 8.º

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.

Bloco 15 – Desafio
Leitura e Escrita
Lê atentamente o seguinte texto.
Parecia estar já inteiramente integrado na cidade onde, quase ainda criança, vagueara estrangeiro e
perdido. Conhecia um por um os notáveis do burgo: ele próprio agora era um dos notáveis do burgo.
Amava o rio, o granito das casas e calçadas, as enormes tílias inchadas de brisas, as cameleiras de folhas
polidas que floriam desde Novembro até Maio.
E foi no tempo das camélias (vermelhas, pesadas e largas) que nasceu o seu primeiro filho.
Sophia de Mello Breyner Andresen, “Saga”, Histórias da Terra e do Mar, Lisboa, Texto Editora, 1997
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1. Neste texto são referidos dois momentos temporais. Identifica-os.
2. Indica o elemento natural que ajuda a localizar a ação no tempo.
3. Indica, justificando, o mês em que nasceu o primeiro filho de Hans.

4. Classifica o narrador do conto quanto à sua presença.
Gramática
1. Assinala função sintática desempenhada por cada um dos constituintes sublinhados.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Hans escolheu Ana para casar.
Hans escreveu ao pai.
A mãe respondeu à sua carta.
O pai não o receberia.
Disse-lhe que queria voltar.
Hans via as florestas.
Hans ficava sozinho no átrio.
Levava Joana consigo.
O mar é o caminho para casa.
Trouxeram-lhe camélias.
O ambiente tornou-se sussurrado.
Via que ele não trabalhava.
Hans foi adotado por Hoyle.
Hans chegou ao Porto.
Não regresses a Vig.
Hoyle bateu-me no ombro.
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