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#ESTUDOEMCASA 

Bloco 
N.º 

12 
DISCIPLINA  Português  

ANO(s)  7.º e 8.º  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO 

APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS 

● 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 12 – Atividades 

Leitura e Escrita 

Lê atentamente o seguinte texto. 

 

Porém, nessa noite, enquanto Hans dormia, o Elseneur naufragou contra os rochedos negros das 

falésias. 

Nenhum homem se salvou. O vento espalhou os gritos no clamor da escuridão selvagem, a força das 

braçadas desfez-se nos redemoinhos, a água tapou as bocas. Nem os que treparam aos mastros se 

salvaram, nem os que se meteram nos botes, nem os que nadaram para terra. O mar quebrou tábua por 

tábua o casco, os mastros os botes e os marinheiros foram rolados entre a pedra e a vaga. 

Estas foram as notícias que as criadas de manhã trouxeram do mercado. 

Nesse dia, à noite, depois do jantar, quando a mulher e a filha se levantaram da mesa, Sören 

continuou sentado e disse a Hans: 

– Fica. 

Hans apoiou-se ao grande armário de madeira lavrada, fora do círculo da luz da lâmpada, semioculto 

na penumbra. Lá fora continuava o mau tempo e a ventania sacudia as portadas fechadas. 

– Senta-te – ordenou Sören. 

[…] 

– Hoje escrevi para Copenhague. No fim deste verão vais para lá estudar. Escolhe o que queres 

estudar. 

– Quero ser marinheiro – respondeu Hans. 
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– Não. Escolhe outra coisa. Podes estudar leis ou medicina ou engenharia. 

– Quero ser capitão de um navio. 
Sophia de Mello Breyner Andresen, “Saga”, Histórias da Terra e do Mar, Lisboa, Texto Editora, 1997  

 

1. Classifica as afirmações que se seguem como verdadeiras ou falsas. 

a) Este excerto refere-se ao naufrágio em que morreram os dois irmãos de Sören. 

b) Este excerto localiza-se na introdução do conto “Saga”. 

c) O naufrágio do Elseneur levou Hans a questionar o seu desejo de se tornar marinheiro.  

d)  Sören queria mandar o seu filho para Copenhague pois queria que ele se tornasse 

médico. 

1.1. Corrige as afirmações que consideraste falsas. 

 

2. Transcreve expressões do texto que evidenciem: 

a) a violência do mar; 

b) a Elseneur; 

c) a morte dos marinheiros.  

 
Gramática 

1. Classifica os sujeitos nas frases que se seguem. 

1.1.  A mulher e a filha levantaram-se da mesa. 

1.2.  Sören continuou sentado. 

1.3.  Hoje escrevi para Copenhague. 

1.4.  Escolhe outra coisa. 

1.5. Disse-se muita coisa acerca daquele naufrágio. 

 

 

 

 

 

 


