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AULA N.º  8  
DISCIPLINA PORTUGUÊS   

ANO(s)  3.º/4.º  

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

 

▪Fazer inferências, esclarecer dúvidas, identificar diferentes intencionalidades 

comunicativas.  

▪Distinguir nos textos características da notícia, da carta, do convite e da banda 

desenhada (estruturação, finalidade).  

▪Utilizar processos de planificação, textualização e revisão, realizados de modo 

individual e/ou em grupo.  

▪Mobilizar experiências e saberes no processo de construção de sentidos do texto.  

▪Escrever textos de géneros variados, adequados a finalidades como narrar e informar, 

em diferentes suportes.  

▪Recorrer, de modo intencional e adequado, a conectores diversificados, em textos 

orais e escritos.  

▪Identificar a classe das palavras: determinante (possessivo e demonstrativo).  

 

 

 

  

A Carta 

Determinantes e Pronomes Possessivos 

Tarefas/ Atividades/ Desafios                                                                       3º/4º anos                                                                                                                    

 

1. Sublinha os determinantes possessivos nas seguintes frases. 

 

a) O meu animal de estimação é um gato. 

b) A tua gata também é bonita! 

c) Os seus olhos são brilhantes. 

d) Os nossos animais de estimação são tão queridos! 

 

2.    Descobre, nas frases seguintes, se as palavras destacadas são determinantes 

possessivos ou pronomes possessivos. Pinta o retângulo correto. 

 

a) O vosso exercício parece mais fácil do que o nosso.   
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possessivo
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possessivo
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b) O vosso exercício parece mais fácil do que o nosso. 

    

 

c) A minha mãe gosta muito de falar com a tua. 

    

 

d) Os meus amigos vêm à festa. E os teus? 

     

         

e) Esta é a minha explicação. Agora quero ouvir a vossa. 

      

 

DESAFIO                                                                                                     3º/4º anos                                                                                                                   
 
 

Escreve uma carta à tua professora. 

Não te esqueças de incluir:                  

______________ 

  

 

 O local e a data; 

  O nome do destinatário;  

  A saudação inicial; 

  O corpo da carta; 

A expressão de despedida; 

A tua  assinatura. 
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Pronome 
possessivo
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     _____________, ___________________________ 

 

 

_______________________, 

 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

         ____________________________ 

 

         ____________________________ 
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