#ESTUDOEMCASA
AULA N.º

8
DISCIPLINA(a) PORTUGUÊS

ANO(s) 5.º/ 6.º
anos

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:
Distinguir nos textos características da notícia (estruturação, finalidade).
Gramática:
Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-versa).
Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções sintáticas:
complemento agente da passiva.

Título/Tema(s) da Aula
Texto dramático - O Bojador (Sophia de Mello Breyner Andresen)
Inferências
Notícia
Frases ativas e frases passivas
Complemento agente da passiva
Desafio número 1

Distingue as frases ativas (A) das frases passivas (P).

A
a. Os Portugueses descobriram o caminho marítimo para a Índia.
b. A roda foi inventada pelos povos asiáticos.
c. A vacina BCG foi descoberta por dois cientistas franceses.
d. Galileu aperfeiçoou o telescópio.

P
2.º ciclo

6.º

Desafio número 2

2.º ciclo

6.º

Coloca as frases seguintes na passiva.
a. Um dos outros sussurra umas palavras.
______________________________________________________________
b. O Filipe espiou o castelo.
______________________________________________________________
c. O Carlos construirá chaminés.
______________________________________________________________
d. Alguém ouviu um grito.
______________________________________________________________

Desafio número 3

Coloca as frases seguintes na ativa.
a. O homem é vigiado pela águia.
______________________________________________________________
b. A Ana tinha sido convidada pela mãe.
______________________________________________________________
c. A costa será assolada por uma forte tempestade.
______________________________________________________________
d. A mãe era saudada pelas crianças.
______________________________________________________________

6.º

2.º ciclo

Desafio número 4

Coloca as frases ativas na passiva e as passivas na ativa.
Frase ativa

2.º ciclo

Frase passiva

a. Os jovens abandonam a casa.
b.

O esconderijo era observado pelo João.

c. Os rapazes admiraram as águas.
d.

As raparigas foram descobertas pelo Ivo.
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