
  

Com o apoio de: 

 

 

 
 

 
 

AULA N.º 17  
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. 

Explicitar ideias-chave do texto. 

Exprimir uma opinião crítica acerca de aspetos do texto (do conteúdo e/ou 

da forma). 

Deduzir significados conotativos a palavras e/ou expressões que não 

correspondam ao sentido literal. 

Inferir o significado de palavras desconhecidas a partir da análise da sua 

estrutura interna base, radical e afixos). 

 

 

Texto poético 

O sentido de palavras 

Família de palavras 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios                                                                                               3º/4º anos 

 

1- Completa este poema e enche a casa da poesia de beleza, usando as palavras 

seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excerto do texto, A casa da Poesia de José Jorge Letria, Terramar.  

 

 

 

 

 

amanhã  namorar  maçã  

A poesia vai à escola, 

Ainda hoje ou _______________, 

Com um cesto de frutos 

Onde o morango e a _______________ 

Se põem a conversar, 

Talvez mesmo a _______________. 
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2- Relaciona cada uma das frases com o seu significado. 

 

 

 

 

 

 

 

3- Escreve no local correto as palavras de cada família. 

 

 

 

4- Desafio 

Agora, vais ser um poeta!  

Escreve um poema onde fales sobre o melhor de ti. Para isso, damos-te 

indicações de como o podes fazer. 

1.º O nome (só)  

2.º Quatro adjetivos que te descrevam  

3.º Irmão ou irmã de…filho ou filha de …;  

4.º Gosta de … (fazer, ver, comer, … três coisas sítios ou pessoas)  

5.º Que se sente (contente, triste, feliz, aborrecida … três coisas)  

6.º Que tem medo de … (três coisas)  

7.º Que … (dá ou faz aos outros … três coisas)  

8.º Que precisa … (dos outros … três coisas)  

9.º Que gostava de … (ir, ter, ser, … três coisas)  

10.º Que vive (ou que mora; ou que vive e mora…)  

11.º Apelido (só) ...                                

                  https://pnepabraveses.files.wordpress.com/2010/04/biopoemas.pdf 

escolar        casal        casario       livraria      livreiro  
escolaridade      caseiro      livrete       escolástico   

Casa 
____________________ 

____________________ 

____________________ 

Livro 
____________________ 

____________________ 

____________________ 

Escola 
____________________ 

____________________ 

____________________ 

A poetisa tem um coração de ouro!  

A poetisa é muito generosa!  

A poetisa comprou um coração de ouro!  

O poeta tem um coração de pedra!  

O poeta tem um coração rijo!  

O poeta não tem sentimentos!  

https://pnepabraveses.files.wordpress.com/2010/04/biopoemas.pdf
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O Melhor de Mim 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

  

 


