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Português | Educação Literária:
Ouvir ler obras literárias e textos de tradição popular.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO
APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS

Antecipar o(s) tema(s), com base em noções elementares de
género (contos de fada, lengalengas, poemas, etc.), em
elementos do paratexto e nos textos visuais (ilustrações).
Compreender textos narrativos (sequência de acontecimentos,
intenções e emoções de personagens, tema e assunto;
mudança de espaço) e poemas.
Distinguir ficção e não ficção

A Manta Do José

1.º e 2.º anos

1. Escreve ou desenha o que para ti é a memória.
2. Pensa na tua peça de vestuário preferida (blusa, casaco, calças, sapatos,
luvas, gorro, meias...).
Depois, num pedaço de papel, escreve uma memória que tenhas dessa
peça (uma brincadeira, um passeio, um dia importante...).
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¹Agualusa, J. (2017). Sábios como camelos. In Estranhões e Bizarrocos. Alfragide: Publicações Dom Quixote.
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No teu quarto, escolhe um lugar que só tu saibas que existe e guarda esse
pedacinho de papel. Certamente, um dia, irás encontrá-lo sem esperar e…
lerás uma história que conta a tua história.

3. No teu roupeiro e/ou cómoda encontrarás peças de roupa com diferentes
texturas. Selecionando os adjetivos áspero e macio escreve, para cada um
deles, três palavras a que os associes. Por exemplo: Rocha é uma palavra
áspera e abraço é uma palavra macia.
Desafio
Repara nos tantos tecidos que existem por toda a tua casa, como por exemplo: nos
cortinados; nos diversos panos; nas toalhas de banho e de mesa; no forro de alguns
sofás; no avental; nas mantas; nas almofadas, na roupa da tua cama, entre tantas
outras possibilidades.
Mexe! Vê se são macios ou ásperos, se têm relevo, se são lisos ou com padrões
(grandes e pequenos), se são quentes, se são pesados ou leves, de que material
são feitos, se foram feitos em fábricas ou se há algum que tenha sido feito por
alguém da tua família… e se quiseres, pergunta a sua história: quem foi que o fez,
há quanto tempo, quanto tempo demorou e outras coisas que os objectos
guardam.

Hora da Leitura 1.º e 2.º anos Aula #5

Página 2 de 2

Documento produzido pela equipa do Colégio Corte Real, a partir da exploração do texto “Sábios como camelos”¹.
¹Agualusa, J. (2017). Sábios como camelos. In Estranhões e Bizarrocos. Alfragide: Publicações Dom Quixote.

