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AULA N.º  13 
DISCIPLINA  Português 

ANO(s)  3º e 4º  

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

Distinguir entre factos e opiniões, informação implícita e explícita, essencial e 

acessório, denotação e conotação. Escrever textos géneros variados, adequados 

a finalidades como narrar e informar, em diferentes suportes.  

Fazer uma leitura fluente e segura, que evidencie a compreensão do sentido 

dos textos. 

Explicitar ideias-chave do texto.  

Reconhecer a flexão nominal e adjetival quanto ao número e grau.  
  

 

  Texto narrativo: A lenda 

                              Flexão adjetival quanto ao grau (normal e comparativo) 

 

 

 

  

1- Numera as frases de acordo com a legenda. 
 

1 Grau normal 

2 Grau comparativo de superioridade 

3 Grau comparativo de igualdade 

4 Grau comparativo de inferioridade 

3.º e 4.º ano(s) 

 

 

 

 

 A princesa tinha os olhos tão azuis como a água da lagoa. 

 O rei vivia num belo palácio. 

 O rei era menos jovem do que o pastor. 

 O reino era maravilhoso. 

 Os habitantes do reino vizinho eram menos saudáveis do que os Atlantes. 

 O oricalco era mais valioso do que o ouro. 

 A música era tão suave como o canto dos pássaros. 

 As vacas eram mais pachorrentas do que os restantes animais. 

A Lenda das Sete Cidades 
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2 - Completa as frases com o grau dos adjetivos pedido. 
 

a) Aquele tremor de terra foi ________________________________ qualquer outro. 

         (violento – grau comparativo de superioridade) 

b) As casas eram _______________________ o palácio.  

         (confortáveis – grau comparativo de igualdade) 

c) Os pomares deram frutos___________________. 

         (saborosos – grau normal)     

d) O príncipe do reino vizinho era ________________________ o pastor. 

     (encantador - grau comparativo de inferioridade)                                                    

 

3. Desafio 

           Escreve uma lenda à tua escolha. Podes usar os teus conhecimentos, e/ou se tiveres 

oportunidade, perguntar a um adulto ou até fazer uma pesquisa em livros, manuais 

escolares,… 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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