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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 11  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 

Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados.  
Interpretar textos e fragmentos de textos de dimensão e vocabulário acessíveis. 

• Escrita 
        Dominar técnicas de redação de textos narrativos e descritivos.  

• Gramática 
        Utilizar corretamente os adjetivos e a sua flexão em género e número. Retrato físico e  
retrato psicológico. 

 

Título/Tema do Bloco 

O autorretrato 

 
https://www.arteeblog.com  

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1.Lê o texto. 

 

Mãe 

  

 Passo a apresentar-vos a minha mãe. Chama-se Mercedes, 
mas não é um automóvel, apesar de ser extremamente veloz 
quando tem que arrumar a casa. Ela não é muito velha, tem 
59 anos, mas às vezes resmunga por tudo e por nada como as 
velhinhas de 90. 
 O trabalho dela é fazer boinas, mas não costuma enfiar o 
“barrete” a ninguém, pois é muito verdadeira. 
 Sempre achei que ela gostava muito de limpar a casa, 
porque via-a a fazê-lo constantemente, até que um “belo” 
dia ela começou a partilhar as tarefas domésticas comigo e 
aí percebi o quanto estava errada. 

 A minha mãe usa quase sempre calças de cores escuras, camisolas finas até no 
inverno e o casaco é só para os dias extremamente gélidos. No entanto, adora dar palpites 
sobre a minha roupa e, por ela, eu andaria com cinco camisolas e dois casacos. Porém, isso 
só mostra o quanto ela se preocupa comigo. 
 Ela é baixinha e gordinha, os cabelos já estão grisalhos como se neles nevasse, os 

olhos são castanhos e em forma de amêndoa e na boca transporta sempre um sorriso, o 
mais bondoso de que me lembro. 

1º ciclo X 

2º ciclo X 

3º ciclo X 
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 É a pessoa mais responsável que conheço. É atenciosa e carinhosa, embora também 
me dê alguns ralhetes. 
 Pois é, apesar de estarmos constantemente em desacordo, eu sei que 

somos inseparáveis, porque os castigos são a sua forma de demonstrar carinho para me 

ajudar a crescer. 

 

 https://pt.scribd.com/doc/254011668/Retrato-Fisico-e-Psicologico-Mae  
 

2. Preenche o quadro com as informações do retrato físico e psicológico da Mãe. 

 

  

 

Retrato Físico Retrato Psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


