Com o apoio de:

AULA N.º

16

ANO(s)

3.º/4.º

DISCIPLINA PORTUGUÊS

Escrever textos géneros variados, adequados a finalidades como
narrar e informar, em diferentes suportes.
Explicitar ideias-chave do texto.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS

Redigir textos com utilização correta das formas de representação
escrita (grafia, pontuação e translineação, configuração gráfica e
sinais auxiliares da escrita).
Distinguir tipos de frase e o valor afirmativo ou negativo dos
enunciados.
Recorrer, de modo intencional e adequado, a conectores
diversificados, em textos orais e escritos.

A entrevista
Tarefas/ Atividades/ Desafios

3º/4º anos

1. Liga corretamente.
Frase interrogativa

Frase declarativa

Frase exclamativa

Frase imperativa

Utiliza-se para informar,
aﬁrmar
ou
negar,
descrever, relatar…
Utiliza-se para fazer
perguntas.
Utiliza-se para expressar
emoções ou sentimentos.

Utiliza-se para dar ordens,
fazer pedidos, dar
conselhos.
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2. Numera as frases de acordo com o seu tipo.
1

declarativo

2

exclamativo

3

interrogativo

4

imperativo

A Inês treina quantas vezes por semana?
Fazer desporto é fantástico!
Tiago, vai treinar!
Os Jogos Olímpicos serão adiados.

3. Completa o quadro, escrevendo cada frase na coluna correta.
Eu não gosto de desportos ao ar livre.
Eu estou muito confiante.

Eu vou dar o meu melhor.

Eu não treinei para o torneio.
Forma negativa

Forma afirmativa

4. Completa as frases com os conectores discursivos.
mas

porque

por isso

Ela foi ver a prova de atletismo, ____________ gosta muito de desporto.
Eu inscrevi-me na corrida, _____________ não participei porque estava
lesionada.
Eu alimento-me bem, ______________ sou saudável.
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5. Desafio
Prepara uma entrevista a alguém que admires. Para tal, elabora um guião,
seguindo os passos apresentados:
•

Introdução: apresentação do entrevistado.

•

Desenvolvimento: conjunto de perguntas sobre a infância, a
juventude, a vida profissional e os planos para o futuro do
entrevistado (poderás abordar outros assuntos de interesse).

•

Conclusão: agradecimento ao entrevistado pela disponibilidade.

No final, revê cuidadosamente o teu guião.
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