
 

 
 

Português Língua Não Materna – Intermédio - Bloco n.º 15      Página 1 de 2  

 
 
#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 15  

DISCIPLINA 
Português Língua Não Materna - 
Intermédio ANO(S) 1.º ao 9.º 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

• Leitura 
Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos 
variados. 
• Escrita 
Dominar técnicas de redação de sumários e relatórios; textos 
narrativos e descritivos. 
• Gramática 
Reconhecer e utilizar corretamente o presente do conjuntivo. 
 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Jogos Paralímpicos 

  
 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê o texto. 
 

  

Deepa Malik 

 

 

Nascida em Bangladore, na Índia, Deepa Malik  

tornou-se a primeira medalhada paralímpica do seu 

país, após competir nos jogos do Rio 2016.  

Aos seis anos de idade, retirou um tumor da coluna, 

que acabou por reaparecer em 1999. Três cirurgias 

1.º ciclo x 

2.ºciclo x 

3.ºciclo x 
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na espinha dorsal comprometeram o movimento de suas pernas, o que a levou à cadeira 

de rodas. 

 Aos 30 anos de idade começou a nadar e depois descobriu o lançamento de peso, em 

2009.  

Ela já conquistou 47 medalhas de ouro, cinco de prata e duas de bronze em competições 

nacionais, além de 13 medalhas internacionais.  

A atleta vai utilizar o prémio em dinheiro que recebeu para investir no desporto do seu 

país. 

Brunella Nunes, 2016. (Texto adaptado) 

https://razoesparaacreditar.com/10-historias-de-atletas-paralimpicos-que-merecem-ser-contadas-e-

compartilhadas/ 

 

 

2. Com base no texto, responde às perguntas. 

 

a) Em que país nasceu Deepa Malik? 

_________________________________________________________________________ 

 

b) O que é que a tornou numa mulher conhecida? 

________________________________________________________________________ 

 

c) Qual foi a consequência das três cirurgias que fez à espinha dorsal? 

_______________________________________________________________________ 

 

d) Com que idade é que começou a fazer desporto de competição? 

_________________________________________________________________________ 

 

e) Quantas medalhas de ouro conquistou? 

_________________________________________________________________________ 

 

f) O que é que vai fazer com o dinheiro do prémio. 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Completa as frases com o presente do conjuntivo dos verbos. 

 

a) Embora a Deepa Malik   ________________ (ganhar) muitas medalhas 

paralímpicas, ainda é pouco conhecida noutros países. 

b) Tomara que ela __________________ (conseguir) fazer um bom investimento no 

desporto. 

c) É provável que os atletas paralímpicos ___________________ (treinar) muito 

mais quando têm competições importantes. 

d) Espero que em 2021 Os Jogos Paralímpicos de Tóquio se _____________(realizar). 

e) Lamento que tu não ___________________ (ter) tantas medalhas 

 
 

      

   

 


