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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 5  

PORTUGUÊS  
ANO(S) 7.º e 8.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 
Ler em suportes variados textos dos géneros: biografia. 
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. 

• Escrita 
Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à 
finalidade (informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros como: biografia e 
resposta a questões de leitura. 

• Gramática 
Distinguir os processos de derivação e de composição na 
formação regular de palavras. 
Sistematizar a flexão em número dos nomes compostos. 

 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

Biografia: marcas textuais. Plural dos nomes compostos. 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

Leitura e Escrita 

 

A partir dos tópicos seguintes, elabora uma 

pequena biografia de Sophia de Mello Breyner 

Andresen. 

Nascimento – Porto, 6 de novembro de 1919. 

Percurso académico – Colégio do Sagrado 

Coração de Maria, Porto. Filologia Clássica, na 

Faculdade de Letras de Lisboa.  

Vida familiar – Casamento com Francisco 

Sousa Tavares. Teve cinco filhos. 
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Vida profissional e intervenção cívica – escreveu poesia, contos, artigos, ensaios, teatro, 

além da literatura infantil; traduziu Eurípides, Shakespeare, Claudel, Dante para o português e poetas 

portugueses para o francês; foi sempre muito interventiva em termos políticos e sociais (deputada 

na Assembleia Constituinte). 

Principais obras publicadas – Histórias da Terra e do Mar; O Cavaleiro da Dinamarca; Livro 

Sexto; O Bojador. 

Prémios recebidos – Prémio Camões 1999, Prémio Poesia Max Jacob 2001 e o Prémio 

Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. 

Morte – Lisboa, 2 de julho de 2004, com 84 anos.  

 

 

Gramática 

1. Completa as frases com os nomes compostos no plural 

a) Sophia estudou a poesia e a cultura ________________ (greco-latina). 

b) Sophia e o marido eram ____________________ (livre-pensador). 

c) O mar é uma das __________________ (palavra-chave) da obra de Sophia. 

d) Todos os _________________ (fim de semana) vou à praia do Pinhão, uma das 

preferidas de Sophia. 

 

 


