#ESTUDOEMCASA
AULA N.º 2

Português

ANO(s) 7.º e 8.º

➢ Oralidade
Destacar o essencial de um texto audio, tendo em conta o objetivo da
audição.
➢ Leitura
• Fazer inferências devidamente justificadas.
• Identificar tema(s), ideias principais, (…), causas e efeitos (…)
• Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
sentido do texto.
➢ Educação Literária
• Interpretar os textos em função do género literário (narrativo e lírico);
• Identificar marcas formais do texto poético;
• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são
representados na obra e compará-lo com outras manifestações artísticas.
➢ Gramática
Tempos e modos verbais.
•

Título/Tema(s) da Aula
Bravura ou Temeridade
“O Homem do Leme” enfrenta “O Mostrengo”
- “O Homem do leme” dos Xutos e Pontapés (trecho- apenas áudio);
- Os Lusíadas de Luís de Camões Contados às Crianças e Lembrados ao Povo, João de Barros, excerto
relativo ao Adamastor;
- “O Mostrengo”, Fernando Pessoa;
- Características formais do texto poético.

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Retoma da aula anterior.
Compare a sua resposta aos desafios da aula anterior com as sugestões de resposta apresentadas.
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x
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x

2. “O Homem do Leme”
Ouça um trecho da canção “O Homem do Leme”, procurando encontrar resposta para algumas
questões: “quem é?”; “para onde vai?”; “o que procura?”.

3. O Adamastor
Ouça e acompanhe a leitura de um excerto de Os Lusíadas de Luís de camões Contados às Crianças e
Lembrados ao Povo de João de Barros;
Distinga as afirmações verdadeiras das falsas;
Corrija as afirmações falsas;
Identifique a classe do verbo e o tempo e modo em que se encontram algumas formas verbais.

4. “O Mostrengo”
Observe a imagem e relacione-a com o tema da aula;

Ouça o poema “O Mostrengo” de Fernando Pessoa dito por João Villaret;
Relacione o conteúdo do poema com o tema da aula;
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Identifique os aspetos comuns entre os vários textos abordados na aula.

5. Desafio final e sistematização
Apresente as características formais do texto poético respondendo às questões:
1.

O que é uma estrofe?

2.

Como se classificam as estrofes?

3.

Que tipos de rima conhece?

Acompanhe a elaboração do sumário.
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