
 

 
 

Português, 7.º e 8.º ano(s) - Bloco n.º 48                                                                     Página 1 de 2  

 
 
#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 48  

DISCIPLINA Português 
ANO(S) 7.º e 8.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

•  Leitura 

Ler em suportes variados textos:  texto poético, texto biográfico. 

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. 

• Escrita 

Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade. 

• 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. 

 

 
Educação Literária e Escrita 

Lê atentamente o poema de Sebastião da Gama “O papagaio”.  

 
Deixem-no lá, deixem-no lá, o papagaio! 
Deixem-no lá, bem preso à terra, 
vibrando! 
 
Aos arranques, 
a fazer tremer a terra, 
a querer voar 
pelo ar 
até pertinho do Céu...                                                                       
                                                                      
Deixem-no lá, deixem-no lá, o papagaio! 
Deixem-no lá viver a sua inquietação 
e ser verdade aquela ânsia 
de fugir. 
Não lhe cortem o cordel! 
Poupem o papagaio à dor enorme 
de cair, 
papel inútil roto, pelo chão.                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
  

  

Não lhe ensinem, 
ao pobre papagaio de papel, 
que a sua inquietação 
é a única força que ele tem. 
 
Deixem-no lá, 
naquela ânsia de fuga, 
no sonho (a que uma navalha 
pode dar o triste fim) 
de fazer ninho no Céu: 
Sempre anda longe da terra, assim, 
o comprimento do cordel... 
Deixem-no lá, deixem-no lá, 
o papagaio de papel!... 
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1. Indica a quem se dirige o sujeito poético. 

2. Explicita o(s) apelo(s) que faz. 

2.1. Regista os versos em que surge(m) esse(s) apelo(s). 

2.2. Identifica o tipo de frase presente nesses versos. 

2.3. Identifica o tempo e o modo utilizados. 

3. Descreve o comportamento do papagaio que o sujeito poético quer 

proteger. 

3.1. Explica o que esse comportamento simboliza. 

 

 

Lê atentamente o poema de Almeida Garrett “As minhas asas”.  

Eu tinha umas asas brancas, 

Asas que um anjo me deu, 

Que, em me eu cansando da terra, 

Batia-as, voava ao céu. 

– Eram brancas, brancas, brancas, 

Como as do anjo que mas deu: 

Eu inocente como elas, 

Por isso voava ao céu. 

 

Veio a cobiça da terra, 

Vinha para me tentar; 

Por seus montes de tesouros 

Minhas asas não quis dar. 

– Veio a ambição, co’as grandezas, 

Vinham para mas cortar, 

Davam-me poder e glória 

Por nenhum preço as quis dar. 

 

Porque as minhas asas brancas, 

Asas que um anjo me deu, 

Em me eu cansando da terra 

Batia-as, voava ao céu. 

 

 

 

 

 

1. Divide o poema em duas partes lógicas. 

2. Enumera as tentações a que o sujeito poético resistiu. 

3. Identifica aquela à qual sucumbiu. 

4. Indica as consequências de ter sucumbido a essa tentação. 

 

Mas uma noite sem lua 

Que eu contemplava as estrelas, 

E já suspenso da terra, 

Ia voar para elas, 

– Deixei descair os olhos 

Do céu alto e das estrelas... 

Vi entre a névoa da terra, 

Outra luz mais bela que elas. 

 

E as minhas asas brancas, 

Asas que um anjo me deu, 

Para a terra me pesavam, 

Já não se erguiam ao céu. 

 

Cegou-me essa luz funesta 

De enfeitiçados amores... 

Fatal amor, negra hora 

Foi aquela hora de dores! 

– Tudo perdi nessa hora 

Que provei nos seus amores 

O doce fel do deleite, 

O acre prazer das dores. 

 

E as minhas asas brancas, 

Asas que um anjo me deu 

Pena a pena me caíram... 

Nunca mais voei ao céu. 


