#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 9
ANO(S)

7.º e 8.º

PORTUGUÊS

• Leitura
Ler em suportes variados textos dos géneros: texto narrativo.
Reconhecer a forma como o texto está estruturado.
Fazer inferências devidamente justificadas.
Identificar tema(s), ideias principais, opiniões e argumentos.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação.
Compreender a utilização de recursos expressivos para a
construção de sentido do texto.
• Gramática
Utilizar corretamente o pronome pessoal átono.

Título/Tema(s) do Bloco

Texto narrativo: “A leitora de livros”
Pronome pessoal em adjacência verbal.

Tarefas/ Atividades/ Desafios

Leitura e Escrita
Lê atentamente o seguinte texto.
Ao longo dos seis meses seguintes, sob o olhar observador e benevolente da Sra. Felpa, a
Matilda leu [muitos] livros.
Era uma lista impressionante e, nessa altura, a Sra. Felpa estava maravilhada e emocionada,
mas provavelmente fez bem em não mostrar o seu entusiasmo. Qualquer pessoa que testemunhasse
os avanços daquela menina seria tentada a fazer um grande alarido e a apregoar a novidade pela
povoação, mas não a Sra. Felpa. Não costumava meter-se na vida dos outros e há muito que tinha
descoberto que não valia a apena preocupar-ser com os filhos das outras pessoas.
– O Sr. Hemingway diz coisas que não compreendo – observou a Matilda. – Principalmente
sobre os homens e as mulheres. Mas, apesar disso, gostei muito. A forma como conta as coisas fazme sentir que estou mesmo no sítio a observar tudo o que se passa.
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– Um bom escritor faz-te sempre sentir isso – comentou a Sra. Felpa. – E não te preocupes
com as partes que não compreendes. Descontrai-te e deixa-te envolver pelas palavras como se elas
fossem música.
– Sabias que as bibliotecas públicas, como esta, deixam pedir livros emprestados e levá-los
para casa? – continuou a Sra. Felpa.
– Não sabia – respondeu a Matilda. – Eu posso fazer isso?
– Claro que sim – disse a Sra. Felpa. – Depois de escolheres o livro que quiseres, vem ter
comigo para eu tomar nota e ele será teu durante duas semanas. Se desejares, podes levar mais do
que um.
Roald Dahl, Matilda, Lisboa, Oficina do Livro, 2017.

1. Diz se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.
a) A Sra. Felpa era uma bibliotecária intrometida e inconveniente.
b) Apesar de ser uma leitora precoce, Matilda mantinha a inocência própria da sua idade.
a. Justifica as tuas opções.
2. Explicita os conselhos que a Sra. Felpa dá a Matilda.

3. Transcreve do texto exemplos dos seguintes recursos expressivos.
a) Dupla adjetivação
b) Comparação

Gramática
1. Reescreve as frases substituindo os segmentos sublinhados pelo pronome pessoal
adequado e procedendo às alterações necessárias.
a) Matilda lerá todos os livros.
b) Matilda manifestará a sua gratidão à Sra. Felpa.
c) A Sra. Felpa não divulgou as qualidades de Matilda.
d) Quem conhece este autor?
e) Todos conhecem este autor.
f) Matilda pedia conselhos à Sra. Felpa.
g) Matilda pediria conselhos à Sra. Felpa.
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