#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 12
ANO(S)

DISCIPLINA Português

5.º e 6.º

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Leitura:
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.
Escrita:
- Planificar a escrita por meio do registo de ideias e a sua hierarquização.
- Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que
convém à finalidade comunicativa.
- Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.
- Aperfeiçoar o texto depois de redigido.

Título/Temas do Bloco

“A viúva e o papagaio”

A viúva e o papagaio
“Estava decidida a partir para Lewes no dia seguinte, a fim de reclamar o dinheiro da sua herança
aos advogados Stagg & Beetle […] o mais rapidamente possível. […] mal a pobre viúva entrou no
escritório do Sr. Stagg, uma nova desilusão a esperava.
— Sente-se, por favor, minha senhora. — disse, com um ar grave e solene. — A verdade —
continuou — é que tem de se preparar para enfrentar notícias muito desagradáveis. Desde que lhe
enviei a primeira carta, estive a analisar cuidadosamente os documentos do Sr. Brand e lamento
informá-la de que não encontro qualquer vestígio das três mil libras. O Sr. Beetle, […] investigou o
local com todo o cuidado, mas não descobriu absolutamente nada […] exceto um belo pássaro
cinzento […] O local está em ruínas e os nossos honorários são, como sabe, consideráveis”
“A viúva e o papagaio”, Virginia Woolf, Porto, Porto Editora, 2014, (pp 14-15)

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Depois de ir ao escritório dos advogados Stagg & Beetle, a Sra. Gage ficou a saber que não havia vestígio
das três mil esterlinas e ficou muito desapontada.
Imagina que ela escreve uma carta ao revendo Samuel Talboys a contar-lhe o que lhe sucedeu desde que
chegou a Rodmell.
Escreve a carta que a Sra. Gage escreveu ao reverendo, tendo em conta as seguintes instruções:
- A tua carta deve ser formal;
- Incluí todos os acontecimentos desde que a Sra Gage chegou a Rodmell, referindo-os pela ordem
correta.
-Respeita a estrutura deste tipo de texto.
- A tua carta deve ter entre 120 a 200 palavras.
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