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AULA N.º  7  
DISCIPLINA  Português  

ANO(s)  7.º e 8.º  

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

• Oralidade 
     Destacar o essencial de um texto audiovisual, tendo em conta o 
objetivo da audição. 

• Leitura 
     Ler em suportes variados textos de géneros jornalísticos 
(notícia e reportagem). 
     Reconhecer a forma como o texto está estruturado. 
     Fazer inferências devidamente justificadas. 
     Identificar tema(s), ideias principais, causas e efeitos. 

• Gramática 
     Utilizar corretamente o pronome pessoal átono (verbos 
antecedidos de determinados pronomes e advérbios). 

          Analisar relações de sentido entre palavras.  

 

 

Aula n.º 7 – Solidariedade  

O melhor de nós 

 
GNR alerta: há burlões a aproveitarem-se da solidariedade dos portugueses 

 
A Guarda Nacional Republicana (GNR) alertou esta quarta-feira para a existência de esquemas de burla 

com contas solidárias criadas supostamente para ajudar no combate ao novo coronavírus. A GNR recomenda 

que os cidadãos não contribuam com dinheiro ou outro bem caso recebam um pedido de donativo deste 

género. 

As solicitações surgem através de telefonemas, e-mails ou mensagens nas redes sociais. Pedem um 

contributo “para a compra de equipamentos, financiamento de vacinas, compra de máscaras, luvas, serviços 

ou outros apoios, com o intuito do combate à pandemia do covid-19”, explica a GNR numa publicação no 

Facebook. 

A GNR pede que a contactem “em caso de suspeita de burla” e que este alerta seja partilhado, de 

forma a proteger “aqueles que são mais vulneráveis”. 
https://www.publico.pt/2020/03/25/sociedade/noticia/gnr-alerta-ha-burloes-aproveitaremse-solidariedade-portugueses-

1909464 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1.Leitura 

1.1. Divide a notícia nas suas partes constituintes.  

1.2. Completa as seguintes afirmações.  

a) O lead corresponde ao ____________________________ da notícia. Nele encontramos 

resposta para quatro questões: _________; _________; ________e _________. 

7.º e 8.º ano(s) 

1.3.  Explica em que consiste a burla referida na notícia.  
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1.4. Indica aquilo que se deve fazer caso haja suspeita de burla. 

2. Gramática 

Substitui os elementos sublinhados nas frases pelos pronomes pessoais adequados, procedendo às 

alterações necessárias. 

7.º e 8.º ano(s) 

O Sérgio e a Rita enviaram os convites. O Sérgio e a Rita enviaram-nos.  

O Bruno contará uma anedota.   

Não escrevas a composição.   

Quem recebeu o teu recado?   

Traz o teu trabalho. 

Não digas o teu nome.   

Apresentariam o trabalho aos colegas.   

Darei o dinheiro à vizinha.   

Viram imediatamente a entrada do prédio. 

 

 


