
  

Com o apoio de: 

 

 

 
 

 
 

AULA N.º  7  
DISCIPLINA PORTUGUÊS   

ANO(s)  3.º/4.º  

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

▪Distinguir entre factos e opiniões, informação implícita e explícita, essencial e 
acessório, denotação e conotação.  
▪Ler textos com características narrativas e descritivas de maior complexidade, 
associados a finalidades várias e em suportes variados. ▪Mobilizar experiências e 
saberes no processo de construção de sentidos do texto. 
▪Explicitar ideias-chave do texto.   
▪Aplicar formas átonas do pronome pessoal em frases afirmativas, em frases com 
negação e com advérbios pré-verbais. 

 

 

 

Texto Descritivo/Pronomes pessoais 

 

1. Pronomes pessoais                                                                                          3.º/4.ºano         

 
▪ Rodeia os pronomes pessoais (forma tónica) das frases seguintes: 

 
a) Nós vamos para a escola e tu vais trabalhar! 

b) Eles sabem que comer batatas fritas não faz bem à saúde. E tu, sabias? 

c) Vós ides comprar um presente de aniversário para ela? 

d) Eu brinquei com o meu irmão mais velho. E vós? 

e) Elas comeram o bolo todo. Nós não comemos nada! 

 
▪ Completa as frases substituindo o nome destacado pelo pronome pessoal (forma 

átona) adequado. 

 

a) A Sara disse à Ana que gostava dela. 
 
        A Sara disse-___________________________________________________________________. 
 
       b)  O abelhurso comeu o mel todo. 
 
        O abelhurso comeu-_____________________________________________________________. 
 
       c)  A tartalebre adorou as cenouras. 
      
        A tartalebre___________________________________________________________________. 
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2. Desafio                                       3.º/4.ºano

  
 
     Escreve um texto descritivo em que descrevas um animal imaginário que reúna as  

características de dois animais diferentes que formam um só à semelhança dos animais que  

aparecem no livro A Arca de Não É (por exemplo: o serpenfante (metade serpente, metade  

elefante).  

       No final, ilustra o teu texto. 

No teu texto deves referir: 

- O seu nome; 

- Como se desloca; 

- As características físicas (tamanho, partes do corpo…); 

- As características psicológicas (preguiçoso, veloz…). 

    

 

 

_________________________________ 
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