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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 29  

DISCIPLINA Português 
ANO(S) 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

•  Leitura 

Explicitar o sentido global de um texto. 

• Educação literária 
Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos manifestados nos textos. 
Debater, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista suscitados pelos textos lidos. 
Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e géneros: Os Lusíadas, de Luís de 
Camões. 
Relacionar os elementos constitutivos do género literário com a construção do sentido da obra em 
estudo. 

• Escrita 
Escrever com correção ortográfica e sintática, com vocabulário diversificado e uso correto dos sinais 
de pontuação.  
Elaborar resumos (para finalidades diversificadas). 

 

 

Título/Tema do Bloco 

 

 
1. Educação literária   

Tem contigo as três estâncias que compõem a Proposição de Os Lusíadas para responderes às 

questões. 

 

a. tendo em contas as duas primeiras estâncias da Proposição, completa a tabela, 
transcrevendo os versos que ilustram as afirmações. 

 

3.º ciclo/9.º ano 
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Dar a conhecer a todo o Universo a heroicidade do povo português: 

a) __________________ 

Heróis dignos 

de louvor 
Atos heroicos realizados 

Versos ilustrativos 

do heroísmo 

Guerreiros e outros 

homens ilustres 

• Exploraram o mundo desconhecido, 

enfrentando mares nunca navegados. 

• Enfrentaram perigos e duras guerras. 

• Construíram um novo império no Oriente. 

b) __________________________ 

c) __________________________ 

d) __________________________ 

Reis 

• Espalharam a fé católica entre os não crentes e 

alargaram o império português. 

e) __________________________ 

Outros heróis do 

passado, presente 

e futuro 

• Homens ilustres que se imortalizaram pelos seus 

feitos. 
f) __________________________ 

 

b. Mostra, com elementos textuais, que os quatro planos narrativos estão presentes nestas 

estâncias. 

 

2. Leitura 

  

Identifica o recurso expressivo presente nas expressões que se seguem. 

a) «Mais do que prometia a força humana» (est. 1, v. 6); 

b) «E aqueles que por obras valerosas / Se vão da lei da Morte libertando» (est. 2, vv. 5-6); 

c) «o peito ilustre Lusitano» (est. 3, v. 5); 
 

3.º ciclo/9.º ano 

x 
 

 

 @LeyaEducação (adaptado)  

 

 

 

 

 


