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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 32  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

•  Leitura 

Ler em suportes variados textos:  texto dramático, 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. 

• Gramática 

Classes de palavras – determinantes, pronomes e advérbios relativos. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Educação literária   

Tendo em conta o que leste e o que ouviste neste Bloco n.º 32, reconta a história de A ilha 

encantada, num pequeno texto narrativo, com 100 a 120 palavras. 

 

 

 

 

 

 

3.º ciclo/7.º ano x 

3.º ciclo/8.º ano X 
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2. Gramática   

1. Atenta nas frases. 

1.1. Indica a classe e subclasse a que pertencem as palavras destacadas. 

a) Foi Próspero quem libertou Ariel da árvore em que se encontrava aprisionado. 

b) Aquele era o rapaz mais belo que Miranda já vira. 

c) Caliban, cuja mãe era Sicorax, tinha herdado a ilha. 

d) A ilha encantada é o local onde Caliban nasceu. 

 

1.2. Indica o antecedente das palavras sublinhadas. 

 

2. Completa as frases com os determinantes relativos adequados. 

a) Ferdinand, _________ olhos encantaram Miranda, era um príncipe. 

b) Os marinheiros descobriram a ilha ________ magia era dominada por Próspero. 

c) Alonso é o rei _____ filho sobreviveu ao naufrágio. 

 

3. Liga as frases simples através de determinantes, de pronomes ou de advérbios relativos, 

evitando repetir as palavras destacadas e criando frases complexas. 

a) Hélia Correia admirava a obra de Shakespeare. Hélia Correia escreveu uma versão de 

A Tempestade para jovens. 

b) Alonso é pai de Ferdinand. Ferdinand foi enfeitiçado por Próspero. 

c) Nápoles era uma bela cidade. Alonso queria voltar a Nápoles. 
 

3.º ciclo/7.º ano x 

3.º ciclo/8.º ano x 

 
 

 

 

 

 


