
#PortuguêsemCasa



#Desafio
Exemplo:

Temos de estar unidos contra a Covid-19

Portugal está parado desde o passado 13 de março
devido ao coronavírus. As escolas fecharam, os alunos e
professores ficaram em teletrabalho, assim como uma grande
parte dos pais.

Por um lado, vivemos fechados em nossas casas, sem
poder passear, ir ao cinema ou até mesmo ir às compras. Por
outro lado, estamos hoje mais próximos da nossa família, com
quem passávamos tão poucas horas numa semana normal de
trabalho.

Concluindo, este tempo aprisionados em nossas casas
aproximou-nos daqueles que mais amamos, obrigando a uma
maior tolerância e respeito pelo outro.
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Os Piratas – Teatro, de Manuel António Pina

▪ O livro Os Piratas –
Teatro, de Manuel 
António Pina, está 
dividido em 9 cenas.

▪ Vamos responder a 
algumas perguntas, 
selecionando a opção 
correta em cada caso.



1. As personagens em cena são...

a. o Manuel e a Ana.

b. a Ana, o Manuel e a sua mãe.

c. a Ana, o Manuel e o capitão dos piratas.

Cena 1

X

2. Uma das personagens fica perturbada perante a descoberta 

de um objeto que se encontrava numa arca. Trata-se de…

a. um vestido preto.

b. um xaile de renda branca.

c. um lenço vermelho.X



X

Cena 2

3. Esta cena decorre no seguinte espaço cénico:

a. o sótão de casa do Manuel.   

b. a sala de casa do Manuel.

c. o quarto do Manuel.

4. O Manuel ouve uma voz avisando-o de que...

a. a sua mãe foi raptada por piratas que 

assaltaram a ilha, levando as mulheres.

b. uns piratas se aproximam e vão levar as 

mulheres.

c. é preciso que ele ajude a impedir que uns 

piratas desembarquem na ilha.

X



Cena 4

5. A mãe do Manuel...

a. acalma-o e leva-o para o seu quarto, pois

também ela tinha tido um pesadelo.

b. acorda-o e conta-lhe que sonhara com 

o naufrágio que ambos tinham visto.

c. tranquiliza-o e explica-lhe que tudo 

não passou de um pesadelo.

X



Cena 8

X

6. A Ana também revela ao Manuel um sonho que Lady

Elisabeth teve. Ela sonhou que o seu filho…

a. fez amizade com o Manuel, pois são da 

mesma idade.

b. foi levado por piratas, mas que, um dia, 

voltará à ilha.

c. se juntou aos piratas, mas voltará cheio de 

tesouros.



Caracterização:
▪ Manuel:

✓ adolescente;

✓ preocupado - “O meu pai 
não escreve há três 
semanas!”; 

✓ assustado – “Manuel 
afunda-se ainda mais no 
seu esconderijo.”; 

✓ desesperado – “Bate 
desesperadamente com os 
punhos fechados na porta”;

▪ Ana:

✓ adolescente;

✓ brincalhona / Divertida –
“Os raios a cair no mar e tu 
a cair no chão (…)”;

✓ bonita – “Ela é muito 
bonita (diz a mãe de 
Manuel)”; 

✓ boa amiga  - “Veio visitar-
te! (quando o Manuel 
estava doente)”; 

✓ compreensiva – “Nunca me 
hei de zangar contigo”;



Manuel teve um sonho. 

Manuel e Ana eram adolescentes.

Sujeito
simples

Sujeito
composto



Sujeito

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/826124/E?se=&seType=&coId=&area=search


Ó meninos, agora concentrem-se!

Vocativo



Vocativo

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/850793/E?se=&seType=&coId=&area=search


Manuel teve um sonho. 

Manuel e Ana eram adolescentes.

Sujeito
simples

Predicado

Sujeito
composto

Predicado



Predicado

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/3967268/E?se=&seType=&coId=&area=search


Verbo



https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/1785744/E?se=&seType=&coId=&area=search


#TomaNota
Verbo

Principal Auxiliar

Transitivo Intransitivo

Copulativo

dos tempos 
compostos:

Ter
HaverExige a 

presença
de um ou

mais
comple-
mentos.

Não exige
a presença

de 
comple-
mentos.

Ser
Estar
Ficar

Parecer
Permanecer
Continuar

Andar

Os verbos variam em

pessoa e número.

da passive:
Ser



#TomaNota

Sujeito

Simples Composto

Exemplos:
O Manuel ouviu os piratas. 

Os meninos ouviram os 
piratas. 

Ele ouviu os piratas. 

Exemplos:  
O Manuel e a Ana avistaram o 

barco.
Ele e ela avistaram o barco.

Pessoa, objeto ou ser sobre 
o qual se fala.



Predicado

Função sintática 
desempenhada pelo grupo 

verbal

Apenas 
verbo

Verbo + 
complemento(s)

#TomaNota

Exemplo:
O Manuel acordou.

Exemplo:
A mãe tranquilizou o 

Manuel. 



#Sumário:

▪ Teste de verificação de 
leitura: Os Piratas, de Manuel 
António Pina. 

▪ As subclasses do verbo.

▪ Funções sintáticas: sujeito, 
predicado e vocativo. 



#Desafio

1. Identifica as subclasses dos verbos destacados nas
frases seguintes: 

a. O som da trovoada assustava Manuel e Ana. 

b. Manuel tinha contado o seu segredo a Ana. 

c. Os adolescentes estavam assustados. 



#Desafio

a. A maçã está demasiado madura.

b. A Daniela e a sua irmã estão na biblioteca.

c. Eles vão para a aula de natação.

d. Amanhã, os meus primos vêm cá a casa.

2. Classifica o sujeito (simples ou composto) nas 
frases seguintes.



#Desafio

a. O meu gato arranhou o Pedro.

b. As crianças estão irrequietas.

c. Murcharam as margaridas.

d. A sinopse do livro é intrigante.

3. Identifica o sujeito e o predicado de cada frase.




