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9

DISCIPLINA PORTUGUÊS

ANO(s) 5.º/ 6.º

Educação Literária:
Interpretar o texto em função do género literário.
Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.
Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são
representados.
Valorizar a diversidade cultural patente nos textos.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Leitura:
Analisar textos em função do género textual a que pertencem
(estruturação e finalidade): anúncio publicitário.
Gramática:
Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.
Transformar o discurso direto em discurso indireto (e vice-versa).

Título/Tema(s) da Aula
Texto dramático - Enquanto a cidade dorme (Álvaro Magalhães)
Diálogo e pontuação
Discurso Direto e indireto
Anúncio publicitário

Desafio número 1

Assinala com DD (discurso direto) ou DI (discurso indireto) em cada alínea.
a. A garota perguntou que horas eram ao motorista. _____
b. O Jorge explicou-me como se fazia o exercício. _____
c. – Não chegues atrasado à escola! _____
d. Ela pediu-lhe que a ajudasse a fazer o jantar. _____
e. – Sentem-se, por favor, e abram os cadernos. _____
f. – Posso ir contigo a casa dos avós? _____
g. “Que teste difícil! Eu devia ter estudado mais…”_____
Exercício adaptado do DOSSIÊ DO PROFESSOR Livro Aberto 5

2.º ciclo

5.º/6.º

Desafio número 2

Lê este diálogo entre o João e a Sílvia e reescreve o texto da caixa, no teu
caderno, com os auxiliares de escrita adequados.

2.º ciclo

A Sílvia perguntou ao João:
Ó João, reparaste que a Tânia está muito calada?
Por acaso reparei, mas não sei o que se passa respondeu o João.
Então a Sílvia sugeriu:
Lê, agora,
as falas organizadas
num
E se fôssemos
conversar com
ela?texto, do qual foram retirados seis
Boa
ideia!
exclamou
o
João.
travessões. Coloca-os nos locais corretos.

Exercício adaptado do DOSSIÊ DO PROFESSOR Livro Aberto 5

Desafio número 3

Transpõe para o discurso direto as frases seguintes.
a. O Manuel explicou que o seu livro estava ali.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b. A Paula ordenou ao filho que arrumasse o seu quarto naquele dia.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
c. O Manuel perguntou à Mariana a que horas saía naquele dia.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
d. O Joel perguntou à Maria se ela queria ir ao cinema naquela noite.
_______________________________________________________
_______________________________________________________.
Exercício retirado do DOSSIÊ DO PROFESSOR Volta e Meia 6
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