#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 10
ANO(S)

Português Língua Não Materna
Nível Intermédio

1.º e 9.º

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

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.

Título/Tema(s) do Bloco

O Velho, o rapaz e o burro

Tarefas/ Atividades/ Desafios

A. Lê o Texto.

O velho, o rapaz e o burro
Era uma vez um velho que tinha um neto e um burro. Um dia teve que ir com o seu neto até à aldeia. Mas
como ficava ainda um pouco distante da sua velha casinha, decidiu levar o rapaz montado no seu burro.
E quando iam a caminho, cruzaram-se com uns homens que disseram:
— Parece impossível que o rapaz, que é novo, vá montado no burro e o velho, coitado, já sem força, vá a pé!
O velho não gostou deste comentário e decidiu trocar com o seu neto.
Continuaram o seu caminho e, ao chegarem a uma fonte onde decidiram ir matar a sua sede, encontraram
duas mulheres. Elas, mal viram o velho em cima do burro, disseram logo:
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— Devia ter vergonha, seu velho preguiçoso! Então o seu neto é que vai a pé, um rapazinho ainda de tão
pouca idade?
O velho ficou outra vez surpreendido, mas agora sem saber o que fazer. Pensou um pouco e achou que o
melhor era os dois irem em cima do burro.
Assim fez e continuaram em direção à aldeia. Passaram por um campo onde um homem que juntava erva
para os animais, ao vê-los, disse:
— Ó compadre, coitado do animal! A carregar com duas pessoas! Por amor de Deus, dê-lhe algum descanso!
E, desesperado, o velho disse ao rapaz:
— Ó meu rapaz, agora é que eu não sei o que fazer! Dá-me uma ideia, ajuda-me a calar esta gente.
Então, o rapaz respondeu:
— Porque é que não vamos os dois, a caminhar? O burro vai descansado e mais ninguém nos vai criticar.
Ficou contente o avô. Agora tinham encontrado a solução. Era impossível que alguém comentasse também
esta atitude do velho e do rapaz. Estavam já a chegar à aldeia, quando dois homens que seguiam numa
carroça se atreveram a dizer:
— Estes dois são malucos! Em vez de irem descansados em cima do burro, vão a pé para o burro não se cansar!
Depois de ouvir isto, disse o avô ao neto:
— Sabes uma coisa, meu rapaz, o melhor que temos a fazer é não darmos ouvidos ao que dizem os outros,
pois vai haver sempre alguém a criticar aquilo que fazemos.
Expresso, Mais Novos (adaptado)

B. Transcreve do texto as frases correspondentes a cada uma das imagens.
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C. Rodeia a palavra intrusa em cada família de palavras.
1- velho • velhaco • velharia • velhice • velhinha
2- burro • emburrecer • burrinho • aborrecer • burrice
3- desespero • desesperadamente • desesperar • esperar • desesperava
4- crítico • criticar • criticamente • critério • crítica
5- vergonha • vergonhoso • envergonhar • envergar • envergonhado
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