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AULA N.º 14  
DISCIPLINA  Português  

ANO(s)  7.º e 8.º  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS 

• Leitura 
Fazer inferências devidamente justificadas. 
Identificar tema(s), ideias principais, causas e efeitos. 
Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação. 
Compreender a utilização de recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto. 

• Educação literária 
Interpretar os textos em função do género literário (texto 
dramático e texto poético). 

 

 

 

 

Aula n.º 14 – Quem sou eu? Quem somos nós? 
 
Tarefas/ Atividades/ Desafios 

Lê atentamente uma parte do excerto analisado na aula. 

 

BOBO: Será que eu sonho? Será que eu choro? Será que é sangue igual ao deles o que me escorre das 
costas quando apanho chibatadas por alguma inconveniência que disse? Que sabem eles de mim? 
Nem sequer o meu nome eles conhecem. Pensam que já nasci assim, coberto de farrapos, e que 
«bobo» foi o nome que me deu minha mãe. (Pausa) Se é que eles sabem que eu tenho mãe, e 
pai, e que nasci igualzinho ao rei, ao conselheiro, a todos os nobres deste e doutros reinos. E 
quando um dia morrermos e formos para debaixo da terra, tão morto estarei eu como qualquer 
deles.  

REI: Ah, meu bobo fiel, como eu às vezes gostava de estar no teu lugar, sem preocupações, sem 
responsabilidades...  

BOBO: É para já, senhor! Toma os meus farrapos e os meus guizos, e dá-me o teu manto, a tua coroa, o 
teu cetro...  

Alice Vieira, Leandro, Rei da Helíria, Editorial Caminho (texto com supressões) 

 
Responde às questões de forma clara e contextualizada. 
 

1. Indica a quem se dirige o Bobo ao proferir estas palavras. 

2. Transcreve uma didascália. 

2.1. Indica a sua função. 

3. Identifica a outra personagem presente nesta cena. 

4. Responde às duas primeiras questões colocadas pelo Bobo. Justifica a tua resposta. 
5. Explica o que simbolizam o manto, a coroa e o cetro. 

 


