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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 31  

DISCIPLINA Português 
ANO(S) 7.º e 8.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

•  Leitura 

Ler em suportes variados textos:  texto narrativo, texto biográfico. 

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. 

• Escrita 

Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade. 

• 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 

Classificar orações subordinadas coordenadas e subordinadas. 

 

Título/Tema do Bloco 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Educação literária   

Faz uma pesquisa sobre William Shakespeare o autor da obra que inspira Hélia Correia a 

escrever A ilha encantada.  

 

Procura saber as datas mais relevantes e conhecidas da sua vida, a sua obra e os aspetos 

que levaram Hélia Correia a dizer que é o “mais enigmático dos autores”. 

 

Redige um pequeno texto expositivo com as informações que tiveres obtido. 

  

3.º ciclo/7.º ano x 

3.º ciclo/8.º ano X 

2. Gramática   

1. Classifica as orações sublinhadas nas frases. 

a) Ninguém pode afirmar que conhece Shakespeare. 

b) Desde que ouvi falar em Shakespeare, tenho vontade de ir a Stratford-upon-Avon. 

c) Hélia Correia fez muitas pesquisas para que a sua obra correspondesse aos seus 

objetivos.” 

d) Ainda que seja uma versão para jovens, Hélia Correia não simplificou demasiado o 

discurso. 

e) Shakespeare, que é um poeta inglês, viveu em Stratford-upon-Avon. 

f) Gosto de teatro, mas prefiro poesia. 

g) O livro que li esta semana foi escrito por Hélia Correia. 

3.º ciclo/7.º ano x 

3.º ciclo/8.º ano x 

 


