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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 19  

DISCIPLINA Português  
ANO(S) 5.º e 6.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Educação Literária 

- Ler integralmente textos literários de natureza narrativa. 

- Interpretar o texto em função do género literário. 

- Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: personagens, 

narrador, contexto temporal e espacial, ação. 

- Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.  

- Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos literários 

Leitura 

- Reconhecer a forma como o texto está estruturado. 

- Fazer inferências, justificando-as. 

- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 

Gramática 

- Identificar a classe de palavras: verbo principal (transitivo e intransitivo) e verbo 

auxiliar. 

 

 

Título/Temas do Bloco 

A Fada Oriana. 
Subclasses do verbo 

 

O peixe 

Cá fora a tarde estava maravilhosa e fresca. A brisa dançava com as ervas dos campos. Ouviam-

se pássaros a cantar. O ar parecia cheio de poeira de oiro. 

 Oriana foi pela floresta fora, correndo, dançando e voando, até chegar ao pé do rio. Era um rio 

pequenino e transparente, quase um regato e nas suas margens cresciam trevos, papoilas e margaridas. 

Oriana sentou-se entre as ervas e as flores a ver correr a água. E ouviu uma voz que a chamava: 

- Oriana, Oriana.  

A fada voltou-se e viu um peixe a saltar na areia.  

- Salva-me, Oriana - gritava o peixe. - Dei um salto atrás de uma mosca e caí para fora do rio. 

Oriana agarrou no peixe e tornou a pô-lo na água.  

- Obrigado, muito obrigado - disse o peixe, fazendo muitas mesuras. - Salvaste-me a vida e a vida 

de um peixe é uma vida deliciosa. Muito obrigado, Oriana. Se precisares de alguma coisa de mim lembra-

te que eu estou sempre às tuas ordens.  

- Obrigada - disse Oriana -, agora não preciso de nada.  

- Lembra-te da minha promessa. Nunca esquecerei que te devo a vida. Pede-me tudo quanto 

quiseres. Sem ti eu morreria miseravelmente asfixiado entre os trevos e as margaridas. A minha gratidão 

é eterna.  
A Fada Oriana, Sophia de Mello Breyner Andresen, Porto, Porto Editora, 2012, (pp 33-34) 
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Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Lê o excerto da Fada Oriana. 

1.1 Localiza a ação no espaço. 

1.2 Localiza a ação no tempo. 

1.3 Identifica as personagens deste excerto. 

1.4 Classifica o narrador deste excerto. Justifica a tua resposta com uma frase do texto. 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

2. Indica a subclasse (verbo auxiliar ou verbo principal) dos verbos destacados nas 

frases seguintes. 

a) O peixe vivia no lago. 

b) Oriana passeava na floresta. 

c) O peixe tinha saltado atrás de uma mosca.  

d) A fada e o peixe tinham passado muito tempo juntos. 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

3. Sublinha os verbos principais transitivos e rodeia os verbos principais intransitivos. 

a) Oriana salvou o peixe. 

b) O peixe nadava. 

c) A fada e o peixe conversavam todos os dias.  

d) Oriana viu o reflexo do seu rosto. 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 


