#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 28
ANO(S)

DISCIPLINA Português

5.º e 6.º

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

•Educação Literária
- Ler integralmente textos literários de natureza narrativa.
- Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: personagens,
narrador, contexto temporal e espacial, ação.
- Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são representados.
- Interpretar o texto em função do género literário.
•Leitura
Fazer inferências, justificando-as.
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.
•Gramática
- Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções sintáticas: vocativo.

Título/Temas do Bloco

Contos Gregos, de António Sérgio.
Funções sintáticas: vocativo

Tarefas/ Atividades/ Desafios
Há muito, muito tempo, vivia numa terra chamada a Grécia um povo a que se dá o nome de Gregos.
[…] Acreditavam os Gregos que havia muitos deuses, de quem contavam várias histórias. […]
Os deuses (pensavam os Gregos) viviam num monte muito alto, que se via ao longe, chamado
Olimpo.
[…]
Um dia, o rei dos deuses, que se chamava Zeus (ou Júpiter) falou a outro deus, que se chamava
Hermes (ou Mercúrio) e disse-lhe assim:
- Vamos lá abaixo onde vivem os homens, a ver como eles se estão comportando.
[…]
Era já pela tardinha. O velho e a velha que lá moravam tinham acabado o seu trabalho, comido a
sua ceia, e estavam ali sentados num banco, à porta da sua casa. Banco muito tosco, casa muito simples:
pois que Filémon e Báucis, os donos dela, eram tão pobrezinhos quanto Júpiter e Mercúrio pareciam ser.
In António Sérgio, (2018), Contos Gregos, Porto, Porto Editora (texto com supressões)

Lê o excerto anterior e responde às questões seguintes.
1. Como se chamava o povo que acreditavam nos deuses e contavam histórias sobre
eles?
2. Onde moravam os deuses, segundo esse povo?
3. Como se chamava o rei dos deuses?
4. Que vieram os deuses fazer à Terra?
5. Caracteriza os dois idosos que os deuses encontraram.
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2. Identifica o vocativo nas frases seguintes.
a. Mercúrio, não leves as tuas sandálias.
b. Entra, amigo, entra!
c. Não se assustem, amigos.
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d. Júpiter, cuidado com esse cão!

3. Coloca a vírgula nas frases seguintes de modo a isolares o vocativo.
a. Mercúrio vamos ver quem está ali?
b. Só te pedimos isso bom Júpiter.
c. São deuses Filémon!
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d. Boa tarde amigos queríamos descansar.

4. Indica se o elemento destacado é a função sintática de sujeito ou vocativo.
a. Os Gregos acreditavam nos deuses.
b. Báucis, temos visitas!
c. Infelizmente, os deuses não foram bem recebidos.
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d. Não te assustes, Filémon.

5. Escreve três frases em que utilizes um vocativo em diferentes posições da frase. Respeita as
indicações seguintes.
a. no início da frase.
b. no meio da frase.
c. no fim da frase.
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