#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 18
ANO(S)

DISCIPLINA Português

5.º e 6.º

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Leitura:
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.
Gramática:
- Identificar a classe do verbo.
- Identificar verbos regulares e irregulares.

Título/Temas do Bloco

A Fada Oriana. Verbo: conjugações e verbo regular e
irregular

Fadas boas e fadas más
As fadas boas regam as flores com orvalho, acendem o lume dos velhos, seguram pelo bibe as
crianças que vão cair ao rio, encantam os jardins, dançam no ar, inventam sonhos e, à noite, põem
moedas de oiro dentro dos sapatos dos pobres. As fadas más fazem secar as fontes, apagam a
fogueira dos pastores, rasgam a roupa que está ao sol a secar, desencantam os jardins, arreliam as
crianças, atormentam os animais e roubam o dinheiro dos pobres. Quando uma fada boa vê uma
árvore morta, com os ramos secos e sem folhas, toca-lhe com a sua varinha de condão e no mesmo
instante a árvore cobre-se de folhas, de flores, de frutos e de pássaros a cantar. Quando uma fada
má vê uma árvore cheia de folhas, de flores, de frutos e de pássaros a cantar, toca-lhe com a sua
varinha mágica do mau fado, e no mesmo instante um vento gelado arranca as folhas, os frutos
apodrecem, as flores murcham e os pássaros caem mortos no chão.
A Fada Oriana, Sophia de Mello Breyner Andresen, Porto, Porto Editora, 2012, (pp 14-15)

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Lê o excerto anterior do capítulo I da Fada Oriana.
1.1 Coloca os verbos sublinhados na respetiva alínea, de acordo com a conjugação a que
pertencem. Escreve-os no infinitivo.
a) 1.ª conjugação:
b) 2.ª conjugação:

2.º ciclo/5.º e 6.º
anos

c) 3.ª conjugação:
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2. Identifica os verbos regulares e os verbos irregulares, escrevendo regular ou irregular à frente
de cada infinitivo.
a) fazerb) regarc) acenderd) segurar –
e) ir –
f) inventar-
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g) apodrecerh) roubar –
i) cantarj) verk) pôr-
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