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DISCIPLINA

Português

• Oralidade
Destacar o essencial de um texto audiovisual, tendo em
conta o objetivo da audição.
• Leitura
Fazer inferências devidamente justificadas.
Identificar tema(s), ideias principais e causas e efeitos.
• Educação Literária
Interpretar os textos em função do género literário
(narrativo, argumentativo).
Compreender a utilização de recursos expressivos para a
construção de sentido do texto.
Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores
são representados na obra/nos textos e compará-lo com
outras manifestações artísticas.
• Gramática
Pronome pessoal em adjacência verbal.

Ambiente – A Terra tem algo a dizer
O mundo, com todo este seu peso, esta bola sem
começo nem fim, coberta de mares e de terras, toda
esfaqueada de rios, ribeiras e regatos, a escorrer a
aguazinha clara que vai e volta e é sempre a mesma,
suspensa nas nuvens ou escondida nas nascentes por baixo
das grandes lajes subterrâneas, o mundo que parece uma
brutidão aos tombos no céu, ou silencioso pião (…),
José Saramago, Levantado do Chão, Lisboa: Caminho, 1999

1. Uma conversa determinante
1.1. Imagina a conversa estabelecida entre as duas figuras da imagem. Escreve esse
diálogo.
1.2. Identifica, no excerto acima, o recurso expressivo presente na expressão sublinhada.
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2. A mensagem do índio
A terra, a água e a erva dizem: «O Grande Espírito deu-nos nomes.» A terra diz: «O Grande Espírito colocoume aqui para eu produzir tudo quanto cresce sobre mim, árvores e frutos.» Da mesma maneira, a terra diz:
«É de mim que o homem foi feito.» O Grande Espírito, ao pôr os homens sobre a terra, quis que eles
tomassem conta dela muito bem, e que não se prejudicassem uns aos outros...
Teri C. McLuhan, A Fala do Índio, Lisboa: Fenda Edições, 1982
2.1. Recorda que o índio, no seu discurso, se dirige à Terra. Identifica o recurso
expressivo em que se baseia esse discurso.
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2.2. Refere duas das missões que a Terra assume para si.
2.3. Indica as responsabilidades do Homem.
4. Gramática
4.1. Constrói duas frases com as palavras homófonas “ouve” e “houve”.
4.2. Identifica as classes e as subclasses das palavras destacadas na frase.
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“O Grande Espírito encarregou as raízes de alimentarem os índios.”
4.3. Substitui as palavras sublinhadas na frase pelos pronomes pessoais adequados.
“O Grande Espírito encarregou as raízes de alimentarem os índios.”
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