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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 1  

DISCIPLINA Português 
ANO(S) 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 

Ler em suportes variados textos dos géneros: crónica 
Reconhecer a forma como o texto está estruturado. 
Fazer inferências devidamente justificadas. 
Identificar tema(s), ideias principais, opiniões e argumentos. 
Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do 
texto. 

• Gramática 

Relações semânticas entre as palavras: hiperonímia/hiponímia e 

holonímia/meronímia. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Crónica 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Lê o seguinte texto. 

O velho vendedor desta tarde, ali à esquina da rua, lembrou-me outro, lá longe, no passado de uma 

cidade diferente, esse diluído não só em tempo ou em bruma mas também num fumo aromático que não 

aquecia, fumo frio, talvez, e que atravessava ossos porosos que existiam, que estavam ali dentro de mim, um 

pouco arrepiados também. Eu passava todos os dias pelo homem, que usava boina e samarra, talvez fosse 

espanhol, já não me lembro, e detinha-me sempre para comprar o eterno cartucho de castanhas, que logo 

metia, em partes iguais, nos bolsos já largueirões do casaco, deixando ficar as mãos naquele leve, apesar disso 

reconfortante calor. Cá fora havia nevoeiro, ou então um espesso teto de nuvens baças separava-nos da 

estrela da vida, que desaparecera do nosso convívio há muito tempo. E eu, mesmo sem querer, mesmo 

pensando que isso era impossível, não a imaginava lá em cima mas muito longe, para o sul,  aquecendo e 

iluminando a  minha terra.  

Obras Completas de Maria Judite de Carvalho V, Minotauro, Grupo Almedina, Lisboa, 2019 

 
 

Responde às questões de forma clara e contextualizada. 

1. Descreve, por palavras tuas, a rotina que a cronista recorda nesta crónica. 
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2. Retira do texto expressões que remetam para sensações visuais, olfativas e táteis. 

 

3. “Cá fora havia nevoeiro, ou então um espesso teto de nuvens baças separava-nos da estrela da vida, que 

desaparecera do nosso convívio há muito tempo.” Explica por palavras tuas a expressão sublinhada nesta 

frase. 

 

4. Completa as seguintes frases tendo em conta as relações semânticas de hierarquia e de inclusão que 

estudaste no Bloco1. 

a) Fruta é o ______________ de maçã, pera e banana. 

b) Casaco, saia e vestido são hipónimos de ____________. 

c) Casaco é o ______________ de mangas, costas, gola. 

d) Polpa, casca, caroço são ___________ de pêssego. 

 


