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PLANO DE AULA 1 
 

Unidade Didáctica: Registos Autobiográficos 

Tempo de Aula: 90m 

Ano: 10º    Turma: 1 

Data: 13 de Fevereiro de 2012 

Sumário 

Introdução ao estudo do Retrato no âmbito da sequência relativa aos Registos Autobiográficos. 

Apresentação dos objectivos da unidade e da tarefa final. 

O adjectivo – oficina gramatical. 

Objectivos Específicos 
- Antecipar a temática do retrato a partir da exploração de textos de naturezas diversas; 

- Identificar a temática do retrato a partir da exploração do texto descritivo e do texto iconográfico; 

- Caracterizar um retrato; 

- Reconhecer a classe de palavras dos adjectivos; 

- Rever e consolidar conhecimentos acerca dos adjectivos; 

- Estabelecer considerações acerca do valor expressivo dos adjectivos no texto descritivo; 

- Flexionar adjectivos; 

- Estabelecer considerações acerca do posicionamento dos adjectivos face ao nome que acompanham; 

- Reflectir acerca dos processos de organização da informação num texto descritivo; 

- Fomentar a ampliação do léxico e do vocabulário activo; 

- Ampliar a capacidade de compreensão e de análise textual e iconográfica; 

- Promover a utilização de uma expressão oral fluente, correcta, adequada a diferentes situações de comunicação. 

Competências Sequência de Actividades 
Materiais / 

Recursos 

Tempo 

(m) 
 

Compreensão Oral e 

Escrita/ Expressão Oral 

 

 

Leitura / Compreensão 

Escrita / Expressão Oral / 

Interacção Oral 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão Oral e 

Escrita/ Expressão Oral / 

Funcionamento da Língua 

 

1. Registo do Sumário. 
 
2. Explicitação dos objectivos da sequência didáctica do 

retrato e da tarefa final a realizar. 

 

3. Introdução à temática do Retrato através da realização 

de uma ficha de trabalho. 

3.1. Entrega das fichas. 

3.2. Leitura oral do texto do exercício nº.1. 

Esclarecimento de dúvidas acerca do vocabulário. 

3.3. Realização, por parte dos alunos, dos exercícios 

propostos. 

3.4. Correcção da ficha de trabalho e comparação das 

respostas dos alunos. 

 

4. Entrega das fichas com a Oficina Gramatical. 

4.1. Explicitação dos objectivos e apresentação da  

 

 

 

 

Ficha de trabalho 

de introdução da 

Unidade. 

 

Imagens das fichas 

de trabalho. 

 

Oficina Gramatical 

sobre o Adjectivo 

 

Computador, 

projector 

electrónico. 

 

5’ 
5’ 

 

 
20’/25’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

50’/55’ 
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Compreensão Oral / 

Expressão Oral / Interacção 

 

Oficina. Esclarecimento de dúvidas. 

4.2. Realização, por parte dos alunos, do exercício nº. 1. 

4.3. Correcção do exercício nº 1. 

4.4. Resolução dos exercícios nºs 1.1 a 1.6. 

4.5. A professora circula na sala de aula e acompanha 

os alunos individualmente. 

4.6. Correcção dos exercícios nºs 1.1 a 1.6. 

4.7.Discussão de conclusões. 

4.8. Apresentação da tabela de flexão dos adjectivos, 

com registo no caderno diário por parte dos alunos. 

4.9. Resolução dos exercícios nºs 2 e 3. 

4.10. Correcção dos exercícios nºs 2 e 3. 

4.7. Reflexão e registo de conclusões. 

 

5. Síntese global dos conteúdos abordados. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

Avaliação 
Formativa, com recurso a grelha de observação directa e a grelha de registos de leitura. 
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PLANO DE AULA 2 
 

Unidade Didáctica: Registos Autobiográficos 

Tempo de Aula: 90m 

Ano: 10º    Turma: 1 

Data: 15 de Fevereiro de 2012 

Sumário 
Conclusão da Oficina Gramatical acerca do Adjectivo. 

Expressão Escrita: descrição de um retrato a partir de um texto iconográfico. 

Objectivos Específicos 

- Rever e consolidar conhecimentos acerca dos adjectivos; 

- Estabelecer considerações acerca do valor expressivo dos adjectivos no texto descritivo; 

- Estabelecer considerações acerca do posicionamento dos adjectivos face ao nome que acompanham; 

- Reflectir acerca dos processos de organização da informação num texto descritivo; 

- Fomentar a ampliação do léxico e do vocabulário activo; 

- Descrever um retrato a partir de um texto iconográfico; 

- Reconhecer o retrato como um texto descritivo; 

- Produzir um texto descritivo a partir de um retrato; 

- Ampliar a capacidade de compreensão e de análise textual e iconográfica; 

- Promover a utilização de uma expressão oral fluente, correcta, adequada a diferentes situações de comunicação. 

Competências Sequência de Actividades 
Materiais / 

Recursos 

Tempo 

(m) 
 

Compreensão Oral e Escrita 

 

Compreensão Escrita / 

Expressão Oral / Interacção 

Oral / Funcionamento da 

Língua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão Oral e 

Escrita/ Expressão Escrita  

 

1. Registo do Sumário. 
 
2. Revisão dos conteúdos da aula anterior. 
 
3. Entrega das fichas com a Oficina Gramatical relativa 

ao Adjectivo e já iniciada na aula anterior. 

 Serão entregues e resolvidas página a página, evitando 

que os alunos “saltem” a resolução de questões. 

3.1. Realização, por parte dos alunos, dos exercícios nºs. 

1.4.2. até 1.6. 

3.2. A professora circula na sala de aula e acompanha 

os alunos individualmente, esclarecendo as dúvidas que 

surjam. 

3.3. Correcção dos exercícios anteriores. 

3.4. Discussão de conclusões. 

3.5. Resolução dos exercícios nºs 2 e 3. 

3.6 Correcção dos exercícios nºs 2 e 3. 

3.7. Reflexão e registo de conclusões. 

 

4. Apresentação do exercício de produção escrita. 

4.1. Esclarecimento de dúvidas 

 

 

 

Oficina Gramatical 

sobre o Adjectivo 

 

Oficina de Escrita 

sobre o Retrato 

 

Imagens da oficina 

de Escrita. 

 

Computador, 

projector 

electrónico. 

 

 

 

 

5’ 

5’ 

 
 

25’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

45’ 
 



 

  
   
  Direcção Regional de Lisboa 
 

 
MÃES D’ÁGUA 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prof. Estagiária Maria João Costa                                                                                                         Página 4 / 10 

 

 

 

Compreensão Oral / 

Expressão Oral / Interacção  

 

4.2. Realização do exercício. 

 

4. Síntese global dos conteúdos abordados. 
 

 

 
10’ 

Avaliação 
Formativa, com recurso a grelha de observação directa e a grelha de registos de leitura. 

 

 

NOTAS 
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PLANO DE AULA 3 
 

Unidade Didáctica: Registos Autobiográficos 

Tempo de Aula: 90m 

Ano: 10º    Turma: 1 

Data:  29 de Fevereiro de 2012 

Sumário 

Introdução ao estudo do Auto-Retrato no âmbito da sequência relativa aos Registos Autobiográficos. 

Oficina de Escuta acerca do Mito de Narciso. 

Ficha de Trabalho - O Auto-retrato. 

Produção escrita individual com a temática do Auto-retrato. 

Objectivos Específicos 
- Compreender, de forma global e selectiva, enunciados orais; 

- Interpretar, oralmente e através da escrita, questões acerca de um documento oral; 

- Diversificar o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso; 

- Utilizar procedimentos para clarificar, registar, tratar e reter informação; 

- Reconhecer, identificar e descrever auto-retratos; 

- Pesquisar, seleccionar e utilizar informação na realização de actividades; 

- Rever e consolidar conhecimentos acerca da descrição de personagens; 

- Estabelecer considerações acerca de textos produzidos pelos alunos; 

- Reflectir acerca dos processos de organização da informação em texto descritivo; 

- Fomentar a ampliação do léxico e do vocabulário activo; 

- Produzir um texto descritivo – auto-retrato - a partir de elementos escritos e pictóricos ;  

- Aperfeiçoar a expressão oral e escrita de enunciados; 

- Ampliar a capacidade de compreensão e de análise textual e iconográfica; 

- Promover a utilização de uma expressão oral fluente, correcta, adequada a diferentes situações de comunicação. 

Competências Sequência de Actividades 
Materiais / 

Recursos 

Tempo 

(m) 
 

Compreensão Oral e Escrita 

Interacção Oral 

 

Compreensão Escrita / 

Expressão Oral / Interacção 

Oral / Compreensão 

Auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Registo do Sumário. 
 
2. Revisão dos conteúdos da aula anterior. 
 
3. Entrega das fichas com a oficina de escuta relativa ao 

auto-retrato. 

3.1. Realização, por parte dos alunos, dos exercícios de 

pré-escuta nºs. 1 e 2. 

3.2. Discussão das respostas da turma. 

3.3. Leitura das questões nºs. 3 e 4, para resolução após 

a escuta activa do documento oral. 

3.4. Escuta do documento oral – uma vez. 

3.5. Resolução das questões nºs. 3 e 4 da ficha. 

3.6. Correcção dos exercícios anteriores. 

3.7. Discussão de conclusões. 

 

 

 

Oficina de escuta 

acerca do Auto-

retrato (Mito de 

Narciso) 

 

Documento Oral: o 

Mito de Narciso 

 

Ficha de Trabalho 

sobre o auto-retrato 

 

 

5’ 

5’ 
 

 

15’ 
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Compreensão Oral e 

Escrita/ Expressão Escrita / 

Funcionamento da Língua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão Escrita / 

Expressão Oral / Interacção 

Oral 

 

 

 

Expressão Escrita 

 

 

 

Compreensão Oral / 

Expressão Oral / Interacção  

 

4. Entrega das fichas de trabalho do Auto-retrato. 

 Serão entregues e resolvidas página a página, evitando 

que os alunos “saltem” a resolução de questões. 

4.1. Resolução do exercício nº1. 

4.2. Consulta de dicionário na questão nº 1.3. 

4.3. A professora circula na sala de aula e acompanha 

os alunos individualmente, esclarecendo as dúvidas que 

surjam. 

4.4. Correcção do exercício e discussão de conclusões, 

sobretudo no que respeita à noção de auto-retrato. 

4.5. Resolução do exercício nºs 2, com leitura dos 

poemas pelos alunos. 

4.6. Correcção do exercício nº 2. 

 

5. Apresentação de dois dos textos produzidos pelos 

alunos na aula anterior acerca do Retrato. 

5.1. Reflexão acerca do conteúdo e estrutura de 

organização da informação das produções escritas. 

5.2. Registo de conclusões. 

 

6. Apresentação do exercício de produção escrita acerca 

do auto-retrato. 

6.1. Esclarecimento de dúvidas 

6.2. Realização do exercício. 

 

7. Síntese global dos conteúdos abordados. 
 

Produções escritas 

dos alunos acerca 

do Retrato. 

 

Imagens da Ficha 

de Trabalho 

 

Dicionários de 

Língua Portuguesa 

 

Computador, 

projector 

electrónico. 

 

 

 

 

 
15’ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

35’ 

 
 

 

5’ 

Avaliação 

Formativa, com recurso a grelha de observação directa e a grelha de registos de leitura. 

 

NOTAS 

A transcrição dos artigos do dicionário, prevista no exercício 1.3. da Ficha de Trabalho acerca do Auto-retrato, 

poderá ser suprimida ou enviada como trabalho de casa, substituindo-se por uma reflexão oral acerca da 

leitura dos mesmos. Isso permitirá a resolução da questão 1.4. 
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PLANO DE AULA 4 
 

Unidade Didáctica: Registos Autobiográficos 

Tempo de Aula: 90m 

Ano: 10º    Turma: 1 

Data:  05 de Fevereiro de 2012 

Sumário 

As orações relativas com antecedente – Oficina Gramatical. 

Objectivos Específicos 
- Diversificar o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso escrito; 

- Utilizar procedimentos para clarificar, registar, tratar e organizar informação; 

- Rever, corrigir e reformular textos descritivos - auto-retratos; 

- Pesquisar, seleccionar e utilizar informação na realização de actividades; 

- Rever e consolidar conhecimentos acerca da descrição de indivíduos; 

- Estabelecer considerações acerca de textos produzidos anteriormente; 

- Reflectir acerca dos processos de organização da informação num texto descritivo; 

- Fomentar a ampliação do léxico e do vocabulário activo; 

- Rever e consolidar conhecimentos acerca das orações relativas e dos pronomes relativos; 

- Distinguir Orações Subordinadas Adjectivas Relativas Restritivas de Subordinadas Relativas Explicativas (Apositivas); 

- Compreender a noção de antecedente; 

- Identificar orações relativas adjectivas; 

- Reconhecer a função sintáctica das orações relativas com antecedente; 

- Associar a pontuação às orações relativas explicativas; 

- Diversificar o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso; 

- Fomentar a ampliação do léxico e do vocabulário activo; 

- Aperfeiçoar a expressão escrita de enunciados; 

- Ampliar a capacidade de compreensão e de análise textual e iconográfica; 

- Promover a utilização de uma expressão oral fluente, correcta, adequada a diferentes situações de comunicação. 

Competências Sequência de Actividades 
Materiais / 

Recursos 

Tempo 

(m) 
 

Compreensão Oral e Escrita 

 

 

 

 

 

Expressão Escrita / 

Interacção Oral 

 

 

 

 

 

1. Registo do Sumário. 
 
2. Revisão dos conteúdos da aula anterior. 
 
3. Entrega das produções escritas realizadas na sessão 

nº. 3 

 
4. Entrega das fichas com a oficina de escrita relativa à 

tarefa final (1ª parte). 

4.1. Realização conjunta da grelha de verificação da 

produção escrita. 

4.2. Resolução da questão 2. 

4.3.A professora circula na sala de aula e acompanha os 

 

 

 

Produções escritas 

dos alunos acerca 

do Auto-Retrato. 

 

Oficina de Escrita 

com a tarefa final: 

Auto-retrato – Livro 

da turma 

 

 

5’ 

5’ 

 
 

 

35’ 
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Compreensão Escrita / 

Expressão Oral / Interacção 

Oral / Funcionamento da 

Língua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão e Expressão 

Oral / Interacção Oral 

alunos individualmente, esclarecendo as dúvidas que 

surjam. 

4.4. Correcção dos exercícios individualmente. 

 
5. Entrega das fichas com a oficina gramatical (1ª parte) 

Serão entregues e resolvidas página a página, evitando 

que os alunos “saltem” a resolução de questões. 

5.1. Realização, por parte dos alunos, do exercício nº1. 

3.2. Explicitação, por parte da professora da noção de 

antecedente. 

3.3. Discussão das respostas da turma à questão 1. 

3.4. Resolução das questões nºs. 2 e 3. 

3.5. A professora circula na sala de aula e acompanha 

os alunos individualmente, esclarecendo as dúvidas que 

surjam. 

3.6. Correcção e discussão dos exercícios anteriores. 

3.7. Recurso ao quadro para registo dos cenários de 

resposta. 

3.8. Realização dos exercícios nºs. 4, 5 e 6. 

3.9. Correcção dos exercícios anteriores. 

3.10. Reflexão e sistematização dos dois tipos de 

orações. 

 

7. Síntese global dos conteúdos abordados. 
 

 

Oficina Gramatical 

– Orações relativas 

com antecedente 

 

Quadro da sala de 

aula 

 

 

 

 

 
 

 

 
40’ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5’ 

Avaliação 
Formativa, com recurso a grelha de observação directa. 

 

NOTAS 
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PLANO DE AULA 5 
 

Unidade Didáctica: Registos Autobiográficos 

Tempo de Aula: 90m 

Ano: 10º    Turma: 1 

Data:  07 de Março de 2012 

Sumário 

Revisão, correcção e reformulação do produção escrita do Auto-retrato. 

Conclusão da unidade didáctica. 

Objectivos Específicos 

- Rever e consolidar conhecimentos acerca das orações relativas e dos pronomes relativos; 

- Distinguir Orações Subordinadas Adjectivas Relativas Restritivas de Subordinadas Relativas Explicativas (Apositivas); 

- Transformar orações simples em orações complexas com recurso à subordinação relativa adjectiva; 

- Diversificar o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso; 

- Fomentar a ampliação do léxico e do vocabulário activo; 

- Produzir expansão textual a partir de elementos escritos e pictóricos;  

- Diversificar o vocabulário e as estruturas utilizadas no discurso escrito; 

- Utilizar procedimentos para clarificar, registar, tratar e organizar informação; 

- Rever, corrigir e reformular textos descritivos - auto-retratos; 

- Pesquisar, seleccionar e utilizar informação na realização de actividades; 

- Rever e consolidar conhecimentos acerca da descrição de indivíduos; 

- Estabelecer considerações acerca de textos produzidos anteriormente; 

- Reflectir acerca dos processos de organização da informação num texto descritivo; 

- Fomentar a ampliação do léxico e do vocabulário activo; 

- Produzir um texto descritivo – auto-retrato - a partir de elementos escritos e pictóricos ;  

- Aperfeiçoar a expressão oral e escrita de enunciados; 

- Ampliar a capacidade de compreensão e de análise textual; 

- Promover a utilização de uma expressão oral fluente, correcta, adequada a diferentes situações de comunicação. 

Competências Sequência de Actividades 
Materiais / 

Recursos 

Tempo 

(m) 
 

Compreensão Oral e Escrita 

Interacção Oral 

 

Compreensão Escrita / 

Expressão Oral / Interacção 

Oral / Funcionamento da 

Língua 

 

 

 

Expressão Escrita / 

Interacção Oral 

 

1. Registo do Sumário. 
 
2. Revisão dos conteúdos da aula anterior. 
 
3. Entrega das fichas com a oficina gramatical acerca 

das relativas com antecedente (2ª parte) 

3.1. Realização do exercício nº. 7, com explicitação, por 

parte da professora, das transformações ocorridas na 

consigna. 

3.2. Correcção e discussão do exercício 7. 

3.3. Recurso ao quadro para registo dos cenários de 

resposta. 

3.4. Leitura expressiva pelos alunos do texto do exercício 

 

 

 

Oficina Gramatical 

– Orações relativas 

com antecedente 

 

Produções escritas 

dos alunos acerca 

do Auto-Retrato. 

 

Oficina de Escrita 

 

5’ 

5’ 

 
 

 

35’ 
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Expressão Escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão Oral / 

Expressão Oral / Interacção  

8.  

3.15. Esclarecimento de dúvidas 

3.16. Resolução do exercício 8.1. 

3.17. Reflexão acerca da utilidade deste tipo de 

exercícios. 

 

4. Entrega das produções escritas realizadas nas 

sessões nºs. 3 e 4. 

4.1. Entrega das fichas com a oficina de escrita relativa à 

tarefa final (2ª parte). 

 

5. Reformulação dos textos produzidos na questão 3. 

6. Redacção da versão final da tarefa proposta na 

unidade didáctica. 

 

7. Síntese global dos conteúdos abordados. 
 
8. Conclusão da unidade didáctica 
 

com a tarefa final: 

Auto-retrato – Livro 

da turma 

 

Quadro da sala de 

aula 

 

 

 

 

 
 

35’ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

5´ 
 

5’ 

Avaliação 

Formativa, com recurso a grelha de observação directa e a grelha de registos de leitura. 

 

NOTAS 

Poderá não existir tempo útil de aula para a resolução do exercício 8.1. por parte de alguns ou da totalidade 

dos alunos. Nesse caso, este poderá ser enviado como actividade proposta para casa para sistematização e 

treino dos conteúdos abordados em aula. 
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Nome ________________________________________________Nº_____Turma_____      12.Dezembro.2011 
 

 

Prova de Avaliação de Diagnóstico - Português 10º Ano 
 

1. Lê atentamente o seguinte excerto retirado de Viagens na minha Terra: 
 

Joaninha não era bela, talvez nem galante sequer no sentido popular e expressivo que a palavra 

tem em português, mas era o tipo de gentileza, o ideal da espiritualidade. Naquele rosto, naquele corpo de 

dezasseis anos, havia, por dom natural e por uma admirável simetria de proporções, toda a elegância 

nobre, todo o desembaraço modesto, toda a flexibilidade graciosa que a arte, o uso e a conversação da 

corte e da mais escolhida companhia vêm dar a algumas raras e privilegiadas criaturas no mundo.  

Mas nesta foi a natureza que fez tudo, ou quase tudo, e a educação nada, ou quase nada. 

Poucas mulheres são muito mais baixas, e ela parecia alta, tão delicada, tão elancée era a forma 

airosa do seu corpo.  

E não era o garbo teso e aprumado da perpendicular miss inglesa que parece fundida de uma só 

peça; não, mas flexível e ondulante como a hástea jovem da árvore que é direita, mas dobradiça, forte da 

vida de toda a seiva com que nasceu, e tenra que a estala qualquer vento forte. 

Era branca, mas não desse branco importuno das loiras, nem do branco terso, duro, marmóreo das 

ruivas – sim daquela modesta alvura de cera que se ilumina de um pálido reflexo de rosa de Bengala. 

(…) O nariz, ligeiramente aquilino; a boca, pequena e delgada, não cortejava nem desdenhava o 

sorriso, mas a sua expressão natural e habitual era uma gravidade singela, que não tinha a menor aspereza 

nem doutorice. (…) 

Em perfeita harmonia de cor, de forma e de tom com a fina gentileza destas feições, os cabelos, de 

um castanho tão escuro que tocava em preto, caíam de um lado ao outro da face, em três longos, desiguais 

e mal enrolados canudos, cuja ondada espiral se ia relaxando e diminuindo para a extremidade, até lhe 

tocarem o colo quase lisos. 
Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra, Publicações Europa-América, pp.86-87 

 

2. Organiza, nas colunas seguintes, os traços físicos e psicológicos da personagem apresentada no texto. 
 

Traços Físicos Traços Psicológicos 
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2.1. No exercício que realizaste, há pelo menos uma classe de palavras que se destaca na caracterização da 

Joaninha. Identifica-a. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2.2. De que modo é que ela serve a intencionalidade comunicativa do autor? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2.3. Existirão no texto outras palavras importantes para a caracterização da Joaninha? Se sim, a que classe(s) 

pertence(m)? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Completa a frase seguinte. Podes utilizar o número de palavras que quiseres no preenchimento dos espaços 

em branco. 
 

 

A _______________________ Joaninha era uma rapariga _______________________ pois 

tinha uns _______________________ olhos _______________________ e um corpo 

_______________________. 

 

4. Expande a frase apresentada recorrendo a elementos caracterizadores das palavras sublinhadas. 
 

 

A Joaninha foi passear para o campo. Ali viu rios, árvores, flores e animais. 
 

 

 

5. Transforme, sem recorrer à coordenação, as seguintes frases simples em frases complexas, procedendo às 

adaptações necessárias. 

 

a) Ontem vi a Ana. Ela disse-me que gostava de ti.  

b) Passei férias num país. Nesse país comem-se gafanhotos.  

c) Encontrei o Pedro. Os pais dele estão em Londres.  

d) A casa é enorme. Passei lá a minha infância.  

e) Dei a “Idade do Gelo” à minha melhor amiga. Comprei esse filme na Feira da Ladra.  

f) Encontrei uma cadela de raça. Os filhos dela são rafeiros.  

g) Ontem vi um filme. Esse filme ganhou cinco Óscares.  

h) Uma amiga convidou-me para uma festa. Os pais dessa amiga estão fora.  

i) Passei férias na China. Lá come-se com pauzinhos  

j) O João convidou-me para uma festa. Os pais dele estão fora.  

k) A minha casa no Algarve é enorme. Passo lá as férias.  

l) Dei um livro à minha melhor amiga. Comprei esse livro na Feira de Alfarrabistas.  
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5. Muitos autores escreveram e pintaram o seu “eu”.  

O auto-retrato traduz um olhar, num determinado momento, desses artistas sobre o seu interior. 

 

 
Sou feio, sou feio… 

Quem gosta de mim? 

 

Quebrei os espelhos 

e as águas dos lagos 

turvei-as… 

Não gosto de ver-me  

senão nos espelhos  

dos outros, das falas 

dos outros. 

 

As coisas que diz 

agente, sorrindo!... 

 

Sou lindo, sou lindo, 

se tu me sorris… 

 

 
Sebastião da Gama, Cabo da Boa Esperança 

No retrato que me faço 

- traço a gtraço – 

às vezes me pinto nuvem, 

às vezes me pinto árvore… 

 

às vezes me pinto coisas 

de que nem há mais lembrança… 

ou coisas que não existem 

mas que um dia existirão… 

 

e, desta lida, em que busco 

- pouco a pouco – 

minha eterna semelhança, 

 

no final, que restará?  

Um desenho de criança… 

Corrigido por um louco! 

 
Mário Quintana, Apontamentos de História 

Sobrenatural 

Espáduas brancas palpitantes: 

asas no exílio dum corpo. 

Os braços calhas cintilantes 

para o comboio da alma. 

E os olhos emigrantes 

no navio da pálpebra 

encalhado em renúncia ou cobardia. 

Por vezes fêmea. Por vezes monja. 

Conforme a noite. Conforme o dia. 

Molusco. Esponja 

embebida num filtro de magia. 

Aranha de ouro 

presa na teia dos seus ardis. 

E aos pés um coração de louça 

quebrado em jogos infantis. 

 

 

 
Natália Correia, Poemas 

 

 

 

               
Pablo Picasso, Auto-Retratos 

 

 

Redige num texto em prosa, entre 120 e 150 palavras, o teu auto-retrato.  
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Prova de Avaliação de Diagnóstico - Português 10º Ano 

Cenários de Resposta 
 

2.  
 

Traços Físicos (caracterização directa) 

Não era bonita; 

Tinha dezasseis anos; 

Possuía um corpo airoso, proporcionado, equilibrado e elegante; 

Estatura mediana; 

Pele branca; 

Nariz ligeiramente aquilino; 

Boca pequena e estreita; 

Cabelo castanho escuro, quase preto. 

 
 

Traços Psicológicos (caracterização indirecta) 

Possuía uma elegância nobre; 

Desinibida; 

Viva; 

Dinâmica;  

Possuía um carácter grave mas sem arrogância ou snobismo. 

 

2.1. Adjetivos. 

 

2.2. Permite ao autor fazer uma descrição pormenorizada, física e psicológica, da Joaninha. Dessa forma, o 

leitor consegue visualizar o retrato da personagem. 

 

2.3. Não.  

 

3. Resposta livre. Recurso a adjectivos e a relativas adjectivais. 
 

 

4. Resposta livre. Recurso a adjectivos e a relativas adjectivais. 

 

 

5.  

a) Ontem vi o António, que me disse que te procurava.   EXPLICATIVA 
b) Estive numa festa onde comi lavagante.   RESTRITIVA 

c) Encontrei o Pedro, cujos pais estão em Londres.  EXPLICATIVA 

d) A casa, onde passei a minha infância, é enorme.  EXPLICATIVA 
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e) Dei a “Idade do Gelo”, que comprei na Fnac, à minha melhor amiga.  EXPLICATIVA 

f) Encontrei uma cadela de raça cujos filhos são rafeiros.   RESTRITIVA 

g) Ontem vi um filme que ganhou cinco Óscares.   RESTRITIVA 

h) Uma amiga cujos pais estão fora convidou-me para uma festa.   RESTRITIVA 

i) Passei férias na China, onde se come com pauzinhos.  EXPLICATIVA 

j) O João, cujos pais estão fora, convidou-me para uma festa.  EXPLICATIVA 

k) A minha casa no Algarve, onde passo as férias, é enorme.   EXPLICATIVA 

l) Dei um livro que comprei na Feira de Alfarrabistas à minha melhor amiga.   RESTRITIVA 
 

 

6. Resposta livre. 

Uso de adjectivos, relativas adjectivais e formas de estruturação da informação.  
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PLANO DE AULA 
 

Unidade Didáctica: Registos Autobiográficos 

Tempo de Aula: 90m 

Ano: 10º    Turma: 1 

Data: 04 de Janeiro de 2012 

Sumário 

O texto Icónico e a Imagem. 

Leitura de Imagens através da observação directa. 

Realização de uma oficina de escrita sobre a Leitura de Imagens. 

Objectivos Específicos 

- Desenvolver capacidades de compreensão e interpretação de obras de arte referentes a diferentes épocas históricas; 

- Reconhecer textos icónicos; 

- Interpretar imagens; 

- Estabelecer diferentes leituras para a mesma imagem; 

- Rever e consolidar conhecimentos acerca da leitura de imagens; 

- Identificar a presença de características das correntes artísticas em textos visuais e literários; 

- Ampliar a capacidade de compreensão e de análise textual e iconográfica; 

- Promover a utilização de uma expressão oral fluente, correcta, adequada a diferentes situações de comunicação.. 

Competências Sequência de Actividades 
Materiais / 

Recursos 

Tempo 

(m) 
 

Compreensão Oral / 

Compreensão Escrita 

 

 

 

Compreensão Oral / 

Expressão Oral / Interacção 

 

Compreensão Oral e 

Escrita/ Expressão Oral e 

Escrita/ Interacção 

 

 

 

 

 

Compreensão Oral / 

Expressão Oral / Interacção 

 

1. Registo do Sumário. 
 
2. Projecção dos Diapositivos com as obras de arte. 

2.1. Considerações gerais acerca dos autores das obras 

projectadas. 
 
3. Leitura genérica das obras apresentadas através da 

observação directa – Brainstorming. 

 
4. Entrega das fichas com a Oficina de Escrita. 

4.1. Realização, por parte dos alunos, dos exercícios nºs 

1 e 2. 

4.2. Referência à influência das correntes artísticas 

presentes nas obras de arte e na literatura. 

4.3. Correcção dos exercícios nºs 1 e 2, com discussão 

em grande grupo das conclusões observadas no 

exercício 2. 

4.4. Resolução e correcção do exercício nº 3. 

 
5. Síntese global dos conteúdos abordados. 

 

 

 

Oficina de escrita 

sobre a Leitura de 

Imagens 

 

Diapositivos em 

PowerPoint com 

obras contidas na 

Oficina de Escrita. 

 

 

Computador, 

projector 

electrónico. 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

15 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

15 

Avaliação 
Formativa 
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Nome _____________________________________________________Nº_____Turma_____ 04.Janeiro.2012 
 

 

Ficha de Trabalho - Português 10º Ano 

Leitura de Imagens 

 

1. Observa as seguintes imagens. 

 

     

A    Tomás da Anunciação, O Piquenique, 1852          B               Silva Porto, Ceifeiras, 1892 

 

1.1. Coloca as seguintes palavras na coluna que te pareça mais adequada. 

 

Idílio - quotidiano - classe alta - nostalgia – paisagem – objectividade - sentimento – sonho – planos de 

profundidade – comunhão com a natureza – emoção – realidade – cena “ensaiada” - fuga ao real – engano – 

tons contrastantes – nitidez – captação do momento – impressão – dureza – classe baixa - subjectividade – 

denúncia social – personagens imaginárias - personagens comuns – pouco contraste tonal – grupo – indivíduo 

 

Imagem A Imagem B 
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1.2. Faz a leitura das imagens de acordo com os parâmetros referidos no quadro e tendo como base as 

expressões agrupadas na questão 1. 

 

 Imagem A Imagem B 

 

 

Temática 

 

 

 
 

 

 

Estilo 

 

  

Corrente   

 

1.3. Identifica a corrente a que corresponde cada uma das imagens. 

 

2. Atenta às gravuras C e D. 

 

     

C       Silva Porto, Guardando o Rebanho, 1893    D               José Malhoa, O Fado, 1910 
 

2.1. Que principais diferenças registas entre ambas? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Discute as tuas conclusões com toda a turma.  
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2.2. Lê os excertos A e B, referentes ao Realismo e ao Naturalismo, respectivamente. 

 

A- “A realidade é o que é, conforme se observa, conforme se experimenta, e não como se imagina. A filosofia 

positivista de Auguste Comte está na base do gosto pela experiência pois, segundo essa corrente, não 

podemos adquirir conhecimentos senão pela experiência e pelo raciocínio nela fundado. (…) O romance, 

porque resultante da observação e da análise dos múltiplos problemas sociais, (…) regista factos concretos, 

verificáveis, que foram objecto de observação e de estudo (…) e assume o papel de uma época, de inquérito a 

uma sociedade.” 

 

B - “O Naturalismo consiste num exagero das propostas apresentadas pelo Realismo e vai apoiar-se, 

fundamentalmente, na aplicação à literatura do método experimental. (…) Esta aplicação terá como 

consequência fazer passar o romance do estádio da observação (…) para o romance experimental, no qual o 

romancista não só observa, mas experimenta e raciocina sobre factos experimentais, procurando chegar a 

conclusões científicas.” 

In Costa, José Ribeiro, Os Maias em Análise, Porto Editora 

 

2.2.1. Faz corresponder cada excerto às gravuras C e D. 

 

3. Descreve a seguinte imagem. 

 

          José Malhoa, As Padeiras (Mercado de Figueiró dos Vinhos), 1898 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Ficha de Trabalho - Português 10º Ano 

Leitura de Imagens 
Cenários de Resposta 

 

1.1.  

Imagem A Imagem B 

Idílio - classe alta nostalgia – paisagem – sentimento – 

sonho – planos de profundidade – comunhão com a 

natureza – emoção – cena “ensaiada” - fuga ao real – 

engano – tons contrastantes – impressão - subjectividade – 

personagens imaginárias - grupo  

quotidiano - objectividade - realidade – nitidez – captação do 

momento – dureza – classe baixa - denúncia social - 

personagens comuns – pouco contraste tonal – indivíduo 

 

 

1.2.  

 Imagem A Imagem B 

 

Temática 

 

Idílio - classe alta - nostalgia – paisagem – 

sentimento – sonho –– comunhão com a natureza – 

emoção –- fuga ao real – engano –– personagens 

imaginárias - grupo 

quotidiano - realidade – dureza – classe baixa - 

denúncia social - personagens comuns –– indivíduo 

 

Estilo 
planos de profundidade - cena “ensaiada” - tons 

contrastantes – impressão - subjectividade 

nitidez – captação do momento - pouco contraste 

tonal - objectividade 

Corrente Romantismo Realismo 

 

2.1.  
Imagem C - Representação do que o pintor está a observar no momento: a realidade, o quotidiano (rural) e a sociedade, tal 

como esta lhe é apresentada. 

Imagem D - Representação detalhada e pormenorizada da dura realidade social como se o pintor estivesse a experimentar 

e a viver a cena. 

 

2.2.  
Excerto A – Imagem C  /    Excerto B – Imagem D 

 

3. 
Resposta livre. 
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Nome _____________________________________________________Nº_____Turma_____ 04.Janeiro.2012 
 

 

Ficha de Apoio - Português 10º Ano 

Leitura de Imagens 

 

 

 Como Descrever Exemplos 

C
a
ra

c
te

ri
z
a
ç
ã
o

 d
e
 e

s
p

a
ç
o

s
, 
s
e
re

s
, 

o
b

je
c
to

s
, 

s
e
n

s
a
ç
õ

e
s
 Espaços: 

- Planos de profundidade: geral, médio, 

primeiro, pormenor… 

Ao fundo, corria o rio calmo e luminoso. 

Mais perto, as árvores baloiçavam ao sabor do vento, murmurando uma canção 

de embalar. 

Mesmo próximo de mim, pousado no parapeito, um pássaro azul acariciava as 

penas com o bico. 

Seres:  

- retrato físico e psicológico 

Era um homem de cerca de cinquenta anos, alto imponente e majestoso, com 

um rosto forte marcado e um ar de comando. Vestia-se de maneira triste mas 

rica, de sobrecasaca preta, chapéu brilhante e calças de bom corte, cinzentas. 

Objectos: 

- enumeração de características/ qualidades 

/ propriedades 

As calças de fazenda azul com risco de giz apresentavam, numa das penas, a 

bainha ligeiramente descosida e salpicos de lama no rebordo. 

As estantes de pinho natural eram lacadas de verniz branco, poroso e mate.  

Sensações: 

- visuais;  

- olfactivas;  

- tácteis;  

- auditivas;  

- gustativas 

Verbos: 

Olhar, ver , observar… 

Cheirar, aspirar, aromatizar… 

Tocar, acariciar, apalpar… 

Ouvir, escutar, perceber… 

Provar, saborear, adoçar… 

Adjectivos: 

Imenso, verde, esplêndido… 

Ácido, agradável, agreste… 

Quente, duro, macio… 

Surdo, estridente, agudo… 

Doce, picante, salgado… 

Deve seleccionar-se a ordem de apresentação dos elementos – do geral para o particular e vice-versa 

Uso de tempos verbais: presente, pretérito imperfeito, gerúndio… 

Uso de advérbios e locuções adverbiais: à direita, aqui, ali, ao meu redor, ao fundo, perto, longe, em cima, provavelmente, primeiro, 

depressa, devagar, bastante, mais, apenas, senão, às vezes, -mente… 

 



LEITURA DE IMAGENS

10º ano
2011-2012

Professora Cooperante: Isabel Cruz 
Professora estagiária: Mª João Costa

Escola Secundária Mães d’Água



LEITURA DE IMAGENS

A Tomás da Anunciação, O Piquenique, 1852 B Silva Porto, Ceifeiras, 1892



LEITURA DE IMAGENS

C Silva Porto, Guardando o Rebanho, 1893 D José Malhoa, O Fado, 1910



LEITURA DE IMAGENS

José Malhoa, As Padeiras (Mercado de Figueiró dos Vinhos, 1898
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PLANO DE AULA 
 

Unidade Didáctica: Os Textos dos Media 

Tempo de Aula: 90m 

Ano: 10º    Turma: 1 

Data: 02 de Novembro de 2012 

Sumário 

A Síntese: generalidades. 

Realização de uma oficina de escrita sobre a Síntese. 

Sistematização do conteúdo da Síntese em PowerPoint. 

Objectivos Específicos 
- Desenvolver capacidades de compreensão e interpretação de sínteses; 

- Reconhecer as características de uma síntese; 

- Identificar as fases de elaboração de uma síntese; 

- Produzir sínteses; 

- Reflectir sobre as etapas de produção de uma síntese; 

- Ampliar a capacidade de compreensão e de análise textual; 

- Promover a utilização de uma expressão oral fluente, correcta, adequada a diferentes situações de comunicação. 

Competências Sequência de Actividades 
Materiais / 

Recursos 

Tempo 

(m) 
 

 

 

Compreensão Oral e 

Escrita/ Expressão Oral/ 

Interacção 

 

 

Leitura / Compreensão 

Escrita / Expressão Oral 

 

 

 

Compreensão Oral / 

Expressão Oral / Interacção 

 

1. Registo do Sumário. 

 

2. Brainstorming acerca do que poderá ser uma síntese, 

das suas etapas, da sua elaboração. 

 

3. Entrega das fichas com a Oficina de Escrita. 

3.1. Explicitação dos objectivos e apresentação da 

Oficina.  

3.3. Leitura oral do texto do exercício nº.1. 

Esclarecimento de dúvidas acerca do vocabulário. 

3.4. Realização, por parte dos alunos, dos exercícios 

3.5. Apresentação dos resultados de cada aluno à turma. 

 

4. Síntese global dos conteúdos abordados - PowerPoint 

acerca da temática da Síntese. 

 

 

 

Oficina de Escrita 

sobre a Síntese. 

 

 

Apresentação em 

PowerPoint acerca 

da Síntese. 

 

 

Computador, 

projector 

electrónico. 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

40 

 

 

20 

 

15 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 



                                A SÍNTESE 

10º ANO 
2011-2012 

 
 
 

Professora  Orientadora: Isabel Cruz  
Professora estagiária: Mª João Costa 

Escola Secundária Mães d’Água 
 



A SÍNTESE 

•  SUMÁRIO 
 
 

–  O que é? 
–  Fases da síntese 

•  1. Compreensão do texto original 
•  2. Plano da Síntese 
•  3. Redação da Síntese 
•  4. Verificação / Correção da Síntese 
 

–  Referências Bibliográficas 

 



A SÍNTESE 

O QUE É? 
 
 
 

 -   Forma de contração textual de reduzida dimensão 
 - Pressupõe a compreensão global de um texto e a 
redação de outro a partir do texto- fonte. 
 - Deve conter as ideias nucleares e absolutamente 
essenciais do texto-fonte  
  

 
   Texto coeso que traduza a ideia global do texto – fonte  

e a intencionalidade do autor 

 
 
 



A SÍNTESE 

FASES 
 
 
 

1 - Compreensão do texto original 
 

 -  Leitura global do texto; 
 -  Identificação das ideias e factos principais 
 - Dividir o texto em partes e sub-partes 
 - Atribuir títulos a cada uma das partes 
 - Destacar as articulações lógicas e os exemplos 

 
 

 
 



A SÍNTESE 

FASES 
 
 

2 – Plano da Síntese 
 

 - introdução: identificar o texto, autor, época, tema 
tratado e posicionamento defendido 
 - desenvolvimento: expor os factos associados ao 
tema ou apresentar a questão/posição 
 - conclusão: considerações finais 

 
 
 

 
 



A SÍNTESE 

FASES 
 

3 – Redacção da Síntese 
 

 -  texto apresentado na terceira pessoa 
 -  discurso conciso e claro; frases curtas 
 -  liberdade na ordem e organização das ideias 
 - em caso de existirem vários textos, sintetizá-los 
a partir da sua confrontação 
 - as posições dos autores são indicadas em 
discurso indirecto 

 

NOTA: A síntese deve ser mais curta que o resumo  

 
 
 

 
 



A SÍNTESE 

FASES 
 
 

4 – Verificação / Correcção da Síntese 
 
 
 

 -  verificar o cumprimento dos passos anteriores 
 - corrigir eventuais falhas ao nível da sintaxe, 
seleção do vocabulário, ortografia, acentuação e 
pontuação 
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Nome ________________________________________________Nº_____Turma_____    ___.Novembro.2011 
 

 

Ficha de Trabalho - Português 10º Ano 

A Síntese 
 

1. Faz a leitura do seguinte texto.  
 

A (…) Carta das Nações Unidas consagra várias disposições relativas aos Direitos Humanos (por 

exemplo, artigos 1, 55 e 56), e a ONU assume como uma das suas tarefas principais a promoção e o estímulo 

do respeito pelos Direitos Humanos e liberdades fundamentais, sem qualquer distinção baseada na raça, sexo, 

língua ou religião. 

 Símbolo dessa preocupação é a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), que foi 

adoptada unanimemente pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. No entanto, por ter sido 

aprovado por uma resolução da Assembleia Geral, este instrumento não consiste num tratado e não é, 

consequentemente, dotado de força jurídica obrigatória. (…) 

 Existem hoje vários meios que contribuem para uma mais efectiva protecção internacional dos Direitos 

Humanos. Para além de variadas disposições contidas nos acordos internacionais e regionais, certas normas 

que consagram Direitos Humanos fazem hoje parte do Direito Internacional (…). Tal é o caso da proibição de 

tortura, (…) da escravatura, bem como o princípio da não descriminação (…). 

 (…) Há um conjunto de direitos fundamentais do qual decorrem todos os outros: aqueles que estão 

mais intimamente ligados à dignidade da pessoa humana e sem os quais os indivíduos deixam de ser homens. 

E esses direitos, pelo menos esses, não podem admitir hoje mais de uma leitura, nem pretextos económicos ou 

políticos para a violação do seu conteúdo essencial. 
J.C. Vieira de Andrade, “Direitos Humanos”, in Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura,  

Vol 9, Lisboa /São Paulo, Verbo 1999 

 

2. Qual é o tema geral abordado no texto? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. O texto tem quatro parágrafos. Sublinha as ideias/factos principais de cada período e apresenta uma 

pequena síntese para cada um deles. (Utiliza a terceira pessoa). 

Parágrafo 1 _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Parágrafo 2 _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Parágrafo 3 _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Parágrafo 4 _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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4. Atribui um título a cada um dos fragmentos produzidos na questão anterior. 

 

Parágrafo 1 _______________________________________________________________________________ 

Parágrafo 2 _______________________________________________________________________________ 

Parágrafo 3 _______________________________________________________________________________ 

Parágrafo 4_______________________________________________________________________________ 

 

5. Verifica se, até agora, suprimiste: 

 Sim Não 

a. Repetições e/ou expressões redundantes   

b. Exemplificações   

c. Pormenores supérfluos   

d. Perífrases e pleonasmos   

 
6. Constrói um plano para introduzires, desenvolveres e concluíres a apresentação das ideias do texto 

apresentado. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

7. Redige uma síntese do texto inicial, constituído por duzentas e dezasseis palavras, num texto de quarenta a 

cinquenta palavras. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

5. No final da redacção, verifica: 

 Sim Não 

a. Respeitastes o limite de palavras   

b. Cumpriste as orientações anteriores   

c. Foste atento à correcção sintáctica   

d. Foste cuidadoso com a selecção vocabular   

e. Foste correcto na ortografia, acentuação e pontuação   
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Ficha de Trabalho - Português 10º Ano 

A Síntese – Cenários de Resposta 
 

2. A Carta das Nações Unidas e o Direitos Humanos 

 

3.  

Parágrafo 1: A Carta das Nações Unidas estabelece os Direitos Humanos enquanto que a ONU assume como 

tarefa primordial a defesa dos direitos e liberdades fundamentais do Homem. 

Parágrafo 2: A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adoptada em 1948 pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, não é um tratado, estando desprovida de força jurídica obrigatória. 

Parágrafo 3: Actualmente existem outros instrumentos – acordos e normas -, para a protecção dos Direitos 

Humanos. 

Parágrafo 4: De entre todos os Direitos Humanos, há os que são fundamentais e dos quais os outros decorrem, 

como os que estão relacionados com a dignidade do ser humano. 

 

4.  

Parágrafo 1: O papel da Carta das Nações Unidas e da ONU nos Direitos Humanos 

Parágrafo 2: A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Parágrafo 3: A protecção internacional dos Direitos Humanos 

Parágrafo 4: Os Direitos Humanos fundamentais 

 

6.  

- Introdução: identificação / apresentação do tema. 

- Desenvolvimento: exposição dos factos associados ao tema. 

- Conclusão: considerações finais acerca do tema. 

 

7.  

A Carta das Nações Unidas estabelece os Direitos Humanos enquanto que a ONU assume a sua defesa.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, por não ser um tratado, é desprovida de força jurídica 

obrigatória, existindo outros instrumentos que os protegem. (40 palavras) 
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Nome ________________________________________________Nº_____ Turma 10º 1        
13.Fevereiro.2012 
 

 

Registos Autobiográficos - Português 10º Ano 

O Retrato 
 

1. Observa o texto e a reprodução do quadro que se apresentam em seguida. 

 

E aqui está… 
 

E aqui está o meu sogro penteadinho, grave todo catita 

(percebe-se que fez a barba com mais cuidado, passa as costas da mão na bochecha, a minha sogra 

com as minúsculas habituais que não sei como o pobre aguentava 

 - Espera 

 a endireitar-lhe o casaco, a limpar com a ponta do lenço o que não estava sujo na cara, a recuar 

observando-o só boca franzida, só pálpebras, a inventar um traço que ninguém notou 

 - Saiu-me na rifa uma criança grande meu Deus 

 a molhar a ponta do lenço na língua e a esfregar o traço, a reparar nos sapatos 

 - Há uma coisa na gaveta que se chama graxa e outra que se chama escova sabias? 

 embora os sapatos normalíssimos, limpos, por vontade dela engraxava a sola também) 

 portanto aqui está o meu sogro obediente, gorducho, depois de o melhorarem com a coisa a que se 

chama graxa e a coisa a que se chama escova 
António Lobo Antunes, Eu hei-de amar uma pedra, Publicações Dom Quixote 
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Edouard Manet, Monsieur et Madame Manet, 1860 

 

1.1. Qual te parece ser a temática do texto? E do quadro? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Parece-te que o tratamento das personagens no texto e no quadro é feito da mesma maneira? Justifica. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

1.3. O que têm em comum o texto e o quadro apresentados? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Discute as tuas conclusões com a turma.  

 

2. Completa, utilizando palavras do quadro seguinte, e descobre o tema que iremos abordar nas próximas 

aulas. 

 

                poética        físico        estética        carácter        época       retrato        lugar        pessoa 

 

Um _________________ é uma descrição de uma _________________ pelo seu aspecto 

_________________ ou pelo _________________, de um _________________, de uma _________________ 

ou de muitos outros aspectos. É, frequentemente, um acto de criatividade _________________ e 

_________________. 
  in A Arte das Palavras, Santillana (baseado) 
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Registos Autobiográficos - Português 10º Ano 

O Retrato – Cenários de Resposta 
 

 

1.1. Retrato de familiares dos autores. 

 

1.2.  

Sim, é feita de forma semelhante. Apenas difere no meio com que é feito o retrato das personagens: com 

recurso à escrita (texto descritivo) e com recurso à pintura (texto iconográfico). No texto existe um claro traço 

de ironia que não se consegue identificar na pintura. 

 

1.3. A descrição e o retrato de pessoas íntimas e próximas dos autores. 

 

2.  
Um retrato é uma descrição de uma pessoa pelo seu aspecto físico ou pelo carácter, de um lugar, de uma 

época ou de muitos outros aspectos. É, frequentemente, um acto de criatividade estética e poética. 

 

Nas próximas aulas, irá abordar-se a temática do Retrato. 
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Nome ________________________________________________Nº_____ Turma 10º 1       13. 
Fevereiro.2012 
 

 

Oficina Gramatical - Português 10º Ano 

O Adjectivo 
 

1. Completa o texto seguinte com os segmentos que estão dentro do rectângulo, de forma a reconstruíres a 

descrição da Joaninha, personagem de As Viagens da Minha Terra, de Almeida Garrett. 

 

baixas       natural       nobre       pequena       ondada       raras        bela       aquilino      fina   

pálido      delgada       natural       modesto       graciosa      forte        alta       airosa 

 
 

 

Joaninha não era ________________, talvez nem galante sequer no sentido popular e expressivo 

que a palavra tem em português, mas era o tipo de gentileza, o ideal da espiritualidade. Naquele rosto, 

naquele corpo de dezasseis anos, havia, por dom ________________ e por uma admirável simetria de 

proporções, toda a elegância ________________, todo o desembaraço ________________, toda a 

flexibilidade ________________ que a arte, o uso e a conversação da corte e da mais escolhida companhia 

vêm dar a algumas ________________ e privilegiadas criaturas no mundo.  

Mas nesta foi a natureza que fez tudo, ou quase tudo, e a educação nada, ou quase nada. 

Poucas mulheres são muito mais ________________, e ela parecia ________________, tão 

delicada, tão elancée era a forma ________________ do seu corpo.  

E não era o garbo teso e aprumado da perpendicular miss inglesa que parece fundida de uma só 

peça; não, mas flexível e ondulante como a hástea jovem da árvore que é direita, mas dobradiça, forte da 

vida de toda a seiva com que nasceu, e tenra que a estala qualquer vento ________________. 

Era branca, mas não desse branco importuno das loiras, nem do branco terso, duro, marmóreo das 

ruivas – sim daquela modesta alvura de cera que se ilumina de um ________________ reflexo de rosa de 

Bengala. 

(…) O nariz, ligeiramente ________________; a boca, ________________ e ________________, 

não cortejava nem desdenhava o sorriso, mas a sua expressão ________________ e habitual era uma 

gravidade singela, que não tinha a menor aspereza nem doutorice. (…) 

Em perfeita harmonia de cor, de forma e de tom com a ________________ gentileza destas 

feições, os cabelos, de um castanho tão escuro que tocava em preto, caíam de um lado ao outro da face, 

em três longos, desiguais e mal enrolados canudos, cuja ________________ espiral se ia relaxando e 

diminuindo para a extremidade, até lhe tocarem o colo quase lisos. 

 
Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra, Publicações Europa-América, pp.86-87 

  



MÃES D’ÁGUA 
Agrupamento Vertical de Escolas  

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Profª. Maria João Costa                                                                                                             Página 2 / 5 

 

 

1.1. O texto apresentado é essencialmente narrativo / científico / descritivo (risca o que não interessa). 

 

1.2. No exercício que realizaste, há uma classe de palavras que se destaca. Identifica-a. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

1.3.  De que modo é que ela serve a intencionalidade comunicativa do autor? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

1.4. Atenta à flexão em grau da classe de palavras apresentada. Organiza-as e flexiona-as no seguinte quadro. 
 

Palavra em grau normal 
Grau Superlativo Absoluto 

Analítico Sintético 

bela muito bela belíssima 

natural   

nobre   

rara   

graciosa   

airosa   

baixa   

alta   

fina   

pequena   

forte   

delgada   

modesto   

pálido   

 

 

1.4.1. Observa as frases: 
 

a) A Joaninha é uma bela rapariga. 

b) A Joaninha é uma rapariga bela. 
 

Qual a diferença entre o valor expressivo do adjectivo bela nas duas frases? 

_________________________________________________________________________________________ 
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1.4.2. E nas frases 
 

a) A Joaninha é uma rapariga bela. 

b) A Joaninha é uma rapariga belíssima / muito bela. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Discute as tuas conclusões com a turma.  

 

1.5. Verifica a posição das palavras do quadro anterior em relação ao nome que acompanham.  
 

Palavra(s) 
Posição em relação ao nome 

Anteposta Posposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1. Altera essa ordem. O que observas? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

1.6. O que podes concluir acerca da expressividade das palavras com que tens trabalhado face ao tipo de 

texto em que se encontram, à sua flexão em grau e ao seu posicionamento em relação ao nome que 

acompanham? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 Discute as tuas conclusões com a turma.  
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2. No texto apresentado, assinala com um X como está organizada a informação relativa à descrição da 

Joaninha.  

Utiliza as seguintes possibilidades de esquematização. 
 

Descrição geral 

 

Descrição particular 

Descrição particular 

 

Descrição geral 

Pormenores 

 

Aparência geral 

Aparência geral 

 

Pormenores 

 

 

   

 

Inspirado em GRELLET, F. (1999). Developing Reading Skills. A practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge: Cambridge University Press, p.107 
 

2.1. Podes sugerir outras formas de organizar a informação? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2.2. A caracterização da Joaninha apresentada no texto é física ou psicológica? Justifica. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Observa as palavras de cada uma das colunas do esquema seguinte.  
 

1 2 3 

descontente contente triste 

______________________________ vulgar ______________________________ 

______________________________ honesto ______________________________ 

______________________________ interessado ______________________________ 

______________________________ sensível ______________________________ 

______________________________ feliz ______________________________ 

______________________________ leal ______________________________ 

______________________________ culto ______________________________ 

______________________________ conhecido ______________________________ 

______________________________ activo ______________________________ 
 

Adaptado de COSTA, Armanda, S. Vasconcelos & V. Sousa (2010). Muitas ideias, um mar de palavras. Propostas para o ensino da escrita. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
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3.1. Para cada uma das palavras da coluna 2, escreve na coluna 1 uma outra palavra da mesma família, mas 

que signifique o oposto, tal como nos exemplos.  
 

3.2. Na coluna 3, coloca palavras com significado contrário, mas que não sejam da mesma família. 

 

4. Muitos destes adjectivos são adequados para descrever pessoas. 
 

Observa os seguintes retratos. 
 

                   
      Pablo Picasso, Retrato de Dora Maar, 1908 José Malhoa, Retrato de Joaquim Malhoa, s/data       Sarah Affonso, Retrato de Matilde, 1932 

 

Escolhe um deles e redige um pequeno texto, entre 120 a 150 palavras, onde, utilizando os adjectivos das 

colunas anteriores, descrevas, física e psicologicamente, a personagem retratada. 

Estrutura a tua descrição atendendo a uma das formas de organização da informação sugeridas em 2. e 

salientando os seguintes aspectos: 

 - análise dos aspectos físicos e psicológicos mais salientes ou significativos; 

- cromatismo / enquadramento; 

- pormenores / elementos que se destaquem; 

- formas de organização da informação. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Oficina Gramatical - Português 10º Ano 

O Adjectivo – Cenários de Resposta 

 
1.  

bela - natural - nobre - modesto - graciosa - raras – baixas - alta – airosa – forte – reflexo – aquilino – pequena – 

delgada – natural – fina - ondada  

 

Joaninha não era bela, talvez nem galante sequer no sentido popular e expressivo que a palavra 

tem em português, mas era o tipo de gentileza, o ideal da espiritualidade. Naquele rosto, naquele corpo de 

dezasseis anos, havia, por dom natural e por uma admirável simetria de proporções, toda a elegância 

nobre, todo o desembaraço modesto, toda a flexibilidade graciosa que a arte, o uso e a conversação da 

corte e da mais escolhida companhia vêm dar a algumas raras e privilegiadas criaturas no mundo.  

Mas nesta foi a natureza que fez tudo, ou quase tudo, e a educação nada, ou quase nada. 

Poucas mulheres são muito mais baixas, e ela parecia alta, tão delicada, tão elancée era a forma 

airosa do seu corpo.  

E não era o garbo teso e aprumado da perpendicular miss inglesa que parece fundida de uma só 

peça; não, mas flexível e ondulante como a hástea jovem da árvore que é direita, mas dobradiça, forte da 

vida de toda a seiva com que nasceu, e tenra que a estala qualquer vento forte. 

Era branca, mas não desse branco importuno das loiras, nem do branco terso, duro, marmóreo das 

ruivas – sim daquela modesta alvura de cera que se ilumina de um pálido reflexo de rosa de Bengala. 

(…) O nariz, ligeiramente aquilino; a boca, pequena e delgada, não cortejava nem desdenhava o 

sorriso, mas a sua expressão natural e habitual era uma gravidade singela, que não tinha a menor aspereza 

nem doutorice. (…) 

Em perfeita harmonia de cor, de forma e de tom com a fina gentileza destas feições, os cabelos, de 

um castanho tão escuro que tocava em preto, caíam de um lado ao outro da face, em três longos, desiguais 

e mal enrolados canudos, cuja ondada espiral se ia relaxando e diminuindo para a extremidade, até lhe 

tocarem o colo quase lisos. 
Almeida Garret, Viagens na Minha Terra, Publicações Europa-América, pp.86-87 

 

Nota: são possíveis textos diferentes do original. 

 

1.1. Descritivo  
 

1.2.  Classe dos Adjectivos 

  

1.3. Permite ao autor fazer uma descrição pormenorizada da Joaninha. Dessa forma, o leitor consegue 

visualizar o retrato da personagem. 
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1.4.   

 

Palavra em grau normal 
Grau Superlativo Absoluto 

Analítico Sintético 

bela muito bela Belíssima 

natural muito natural Naturalíssima 

nobre muito nobre Nobilíssima * 

rara muito rara Raríssima 

graciosa muito graciosa Graciosíssima 

airosa muito airosa Airosíssima 

baixa muito baixa Baixíssima 

alta muito alta Altíssima 

fina muito fina Finíssima 

pequena muito pequena Pequeníssima 

forte muito forte Fortíssimo 

delgada muito delgada Delgadíssima 

modesto muito modesto Modestíssimo 

pálido muito pálido Palidíssimo** 

 

Nota: Reflectir acerca da formação do superlativo absoluto analítico e sintético. 

          Anotar a existência dos graus comparativo e superlativo relativo. 

 

* Referir a forma dos adjectivos que se afastam da forma latina. (apresentar tabela 1). 

** Referir adjectivos que não permitem flexão em grau ou que em determinados graus são pouco naturais. 

 

1.4.1.  
 

a) A Joaninha é uma bela rapariga – refere-se a uma apreciação mais geral da personagem e de 

carácter mais subjetivo. 

b) A Joaninha é uma rapariga bela – refere-se à beleza física da personagem. 
 

1.4.2.  
 

a) A Joaninha é uma rapariga bela. – Qualidade da Joaninha. 

b) A Joaninha é uma rapariga muito bela / belíssima. - Apresenta em elevado grau uma determinada 

qualidade. 
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1.5.  

Palavra(s) 
Posição em relação ao nome 

Anteposta Posposta 

 
1. Joaninha bela 

2. dom natural 

3. elegância nobre 
4. desembaraço modesto, 

5. flexibilidade graciosa 

6. raras criaturas 

7. mulheres baixas 

8. ela parecia alta 

9. forma airosa 

10. vento forte 

11. pálido reflexo 

12. nariz aquilino; 

13. boca, pequena e delgada, 

14. expressão natural 

15. fina gentileza das feições 

 

6., 10. e 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas excepto 6., 7. e 15 

 

1.5.1. Nem todos os adjectivos admitem alteração da posição. ( 2., 7., 8., 12.) 

Os que admitem: a sua expressividade é alterada: 

(posição anteposta – maior expressividade; posição posposta – menor expressividade) 
 

1.6. Os adjectivos são palavras que acompanham e modificam os nomes. Surgem em textos sobretudo 

descritivos e a sua expressividade varia em função do grau (normal, superlativos), da posição que ocupam 

relativamente ao nome (anteposta /posposta) e da abundância com que surgem no texto. 

 

2.  

Descrição geral 

 

Descrição particular 

Descrição particular 

 

Descrição geral 

Pormenores 

 

Aparência geral 

Aparência geral 

 

Pormenores 

X 

 

 

 

 X 

 
 

2.1. Características físicas – Características psicológicas 

       Características psicológicas – Características físicas 
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2.2. É, sobretudo, uma caracterização física que conduz a uma caracterização psicológica. 

 

3.  

1 2 3 

descontente contente triste 

invulgar vulgar raro, incomum, especial 

desonesto honesto desonroso, indigno 

desinteressado interessado indiferente 

insensível sensível indiferente, apático 

infeliz feliz Triste, desafortunado 

desleal leal Falso, traiçoeiro, traidor 

inculto culto Rude, tosco 

desconhecido conhecido Estranho, ignorado 

inactivo activo Parado, inerte, preguiçoso 
 

 

Nota: Reflectir acerca da formação das palavras da coluna 1.  

          Referir o valor dos prefixos des- e in-. 

 

4. Resposta livre.  

Análise, na sessão seguinte, de alguns dos textos produzidos. 



RETRATO 

10º ano 
2011-2012 

 
 
 

Professora Cooperante: Isabel Cruz  
Professora estagiária: Mª João Costa 

Escola Secundária Mães d’Água 
 



 RETRATO 

  
 

 

 

 
 

                

        Edouard Manet, Monsieur et Madame Manet, 1860 

 

 
 
 

 
 



 RETRATO 

  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

      Pablo Picasso, Retrato de Dora Maar, 1908      José Malhoa, Retrato de Joaquim Malhoa, s/data                  Sarah Affonso, Retrato de Matilde, 1932 
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Nome ________________________________________________Nº_____ Turma 10º 1      15. Fevereiro.2012 
 

 

Oficina de Escrita - Português 10º Ano 

O Retrato 

(versão final) 
 

Retrato de ____________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Nº de palavras ______________________ 
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Nome ________________________________________________Nº_____ Turma 10º 1    ___. Fevereiro.2012 
 

 

Oficina de Escuta - Português 10º Ano 
 

1. Observa as seguintes reproduções. 
 

 
Caravaggio, Narciso, 1598-99 

 

 
J. W. Waterhouse, Eco e Narciso, 1903 



MÃES D’ÁGUA 
Agrupamento Vertical de Escolas  

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Profª. Maria João Costa                                                                                                             Página 2 / 3 

 

1.1. Atribui a cada uma das imagens um adjectivo que caracterize o impacto que cada uma delas teve em ti. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

1.2. O que têm em comum as duas imagens? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

1.3. Parece-te que os pintores quiseram retratar Narciso? Justifica. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Discute as tuas conclusões com a turma.  

 
2. Qual te parece ser o tópico que iremos abordar em seguida? Porquê? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Escuta com atenção o documento oral “Como Narciso se perde”. (adaptado de Ovídio, As Metamorfoses) e 

responde às seguintes questões. 

 
3.1. Selecciona a opção que te pareça mais correcta. 
 

a) No documento fala-se sobre… 

 

� a. os amores de Narciso                � c. a beleza de Narciso 

� b. a morte de Narciso                 � d. o desejo de Narciso 
 

b) Narciso está apaixonado… 

 

� a. pelas ninfas                  � c. por si próprio 

� b. pela sua imagem                 � d. pela natureza 
 

c) Quando Narciso desaparece fica no seu lugar… 

 

� a. uma flor                  � c. uma imagem 

� b. um rasto                  � d. um arbusto 
 

 

3.2. Qual o significado da expressão : «tu não és senão eu próprio»? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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3.3. Comenta a seguinte afirmação proferida por Narciso antes de desaparecer: 

     «Nós dois, unidos pelo coração, exalaremos em conjunto o último suspiro.» 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

4. Após a escuta do documento, confirmam-se as tuas expectativas iniciais sobre o tópico que iremos abordar?  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Oficina de Escuta - Português 10º Ano 

Cenários de Resposta 
 

1.1. Resposta livre. 

 

1.2. A personagem, Narciso, contempla a sua imagem reflectida na água. 

 

1.3. Os pintores quiseram representar para além da personagem. Procuraram representar o mito de Narciso, a 

personagem que se contempla nas águas e se apaixona pela sua imagem. É também a representação de um 

duplo ser: o eu que olha e a imagem que é olhada; o sujeito e o objecto do desejo; a realidade e a ilusão. 

 

2. O Auto-retrato. A representação do eu pelo próprio. 

 

3.1. Selecciona a opção que te pareça mais correcta. 
 

a) d) 

b) b) 

c) a) 
 

 

3.2. A imagem reflectida na água é a de um ser real e verdadeiro. 
 

 

 

3.3. A realidade e a imagem, real e imaginário, fundem-se no momento da morte. 

 
4. Resposta livre. 
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Nome ________________________________________________Nº_____ Turma 10º 1    ___. Fevereiro.2012 
 

 

Ficha de Trabalho - Português 10º Ano 

Auto-retrato 
 

1. Observa a ilustração. 

 

 
Philip Reeve, capa de Vómitos Artísticos, Publicações Europa-América 

 

1.1. Um dos intervenientes desconhece o significado de uma das palavras usadas no diálogo. Identifica-a. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Com recurso ao elemento AUTO, forma seis palavras. 

 
 

 

 

           AUTO    
 

 

  

 

 

1.3. Procura o seu significado no dicionário e transcreve os respectivos artigos. 

 

1.4. Confronta os artigos e estabelece o significado de AUTO. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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2. Lê os seguintes sonetos. 
 
 

Retrato próprio 

 

Magro, de olhos azuis, carão moreno 

Bem servido de pés, meão na altura 

Triste de facha, o mesmo de figura, 

Nariz alto no meio, e não pequeno. 

 

Incapaz de assistir num só terreno, 

Mais propenso ao furor do que à ternura; 

Bebendo em níveas mãos, por taça escura, 

De zelos infernais, letal veneno. 

 

Devoto incensador de mil deidades 

(Digo de moças mil) num só momento, 

E somente no altar amando os frades. 

 

Eis Bocage em quem luz algum talento; 

Saíram dele mesmo estas verdades, 

Num dia em que se achou mais pachorrento. 
 

Bocage, Sonetos, Publicações Europa - América 

 

 
 

Auto-retrato 

 

O´Neill (Alexandre), moreno português, 

cabelo asa de corvo, da angústia da cara, 

nariguete que sobrepuja de través 

a ferida desdenhosa e não cicatrizada. 

Se a visagem de tal sujeito é o que vês 

(omita-se o olho triste e a testa iluminada) 

o retrato moral também tem os seus quês 

(aqui, uma pequena frase censurada…) 

No amor? No amor crê (ou não fosse ele O´Neill!) 

e tem veleidade de o saber fazer 

(pois amor não há feito) das maneiras mil 

que são semovente estátua do prazer. 

Mas sofre de ternura, bebe de mais e ri-se 

do que neste soneto sobre si mesmo disse… 

 

 

 
 

Alexandre O´Neill, Poesias Completas, Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda 

 

2.1. Organiza, nas colunas seguintes, os traços referidos nos auto-retratos anteriores. 
 

 Traços Físicos Traços Psicológicos / Morais /Afectivos 

Bocage 

 

 

 

 

 

O´Neill 

 

 

 

 

 

 

2.2. Nos sonetos anteriores, que classe de palavras se destaca na caracterização de Bocage? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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3. Muitos autores escreveram e pintaram o seu “eu”.  

O auto-retrato traduz um olhar, num determinado momento, desses artistas sobre o seu interior. 

Atenta aos seguintes processos de construção de um auto-retrato. 
 

Diante do Espelho 

 
 O pintor está diante do espelho, não de viés ou a três-quartos, conforme se queira designar a posição em que 

costuma colocar-se quando decide escolher-se a si mesmo para modelo. A tela é o espelho, é sobre o espelho que as 

tintas irão ser estendidas. O pintor desenha com rigor de cartógrafo o contorno da sua imagem. Como se ele fosse uma 

fronteira, um limite, converte-se em seu próprio prisioneiro. A mão que pinta mover-se-á continuamente entre os dois 

rostos, o real e o reflectido, mas não terá lugar na pintura. A mão que pinta não pode pintar-se a si própria no acto de pintar. 

É indiferente que o pintor comece a pintar-se no espelho pela boca ou pelo nariz, pela testa ou pelo queixo, mas deve ter o 

cuidado supremo de não principiar pelos olhos porque então deixaria de ver. O espelho, neste caso, mudaria de lugar. O 

pintor pintará com precisão o que vê sobre aquilo que vê, com tanta precisão que tenha de perguntar-se mil vezes, durante 

o trabalho, se o que está a ver é já pintura, ou será apenas, ainda, a sua imagem no espelho. 

 
José Saramago, Cadernos de Lanzarote – Diário III, Editorial Caminho, p.147 

 

 
Norman Rockwell, Auto-retrato triplo 1960 
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Redige num texto em prosa, entre 120 e 150 palavras, o teu auto-retrato.  

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Ficha de Trabalho - Português 10º Ano 

Auto-retrato – Cenários de Resposta 
 

1.1. Auto-retrato. 

 

1.2.  

Auto - retrato 

Autobiografia 

Autocrítica 

Auto-avaliação 

Auto-apresentação 

Autobiográfico 

 

 

Automóvel 

Automotor 

Autódromo 

Auto-estrada 

Autocarro 

 

1.3. Transcrição dos artigos do dicionário. 

 

1.4.  

Elemento de origem grega que exprime a noção de “o próprio”. 

Elemento que exprime a noção de “automóvel”. 

Neste caso, o que nos interessa é a primeira acepção.  
 

Explicitar a noção de auto-retrato. 

O autor capta-se a si mesmo, ou capta a imagem que tem de si mesmo, descrevendo-se através das suas 

próprias palavras ou pictoricamente apresentando os traços de si mesmo (psicológicos, de carácter, de relação 

com o mundo e com a vida) que seleccionou ou considerou adequados para se representar num dado 

momento da sua existência. 

 

2.1.  

 Traços Físicos Traços Psicológicos / Morais /Afectivos 

Bocage 
Primeira quadra 

Nomeação – último terceto 

Segunda quadra (afectivos) 

Primeiro terceto (morais) 

O´Neill 
Primeiros quatro versos 

Nomeação – primeiro verso 

Versos 5 a 8 (morais) 

Versos 9 a 12 (afectivos) 

 

2.2. Adjectivo. 

 

3. Resposta livre. 
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O Retrato - Análise de textos 
 

Descrição do Retrato de MATILDE 
 

 Matilde era uma rapariga bela, com uma boca delgada, a pele suave e delicada. 

 O seu cabelo era castanho, brilhante e muito sedoso. Não era muito alta mas, mesmo assim, tinha 

umas pernas muito elegantes. 

 Parecia muito frágil mas, na realidade, era muito forte. Ao mesmo tempo, era sensível. 

 O seu rosto não era como o rosto das outras mulheres. Era rosado, com pequenas pintinhas na cara 

que faziam com que o seu rosto fosse diferente. 

 Matilde era uma rapariga muito culta pois gostava de ler e queria aprender sempre mais e mais. 

 Era muito simpática, carinhosa, modesta e, sobretudo, muito delicada. Gostava de andar bem vestida, 

sempre com vestidos belos e grandes. 
Texto realizado pelo Diogo Augusto, nº 6 - 10º 1  

 

Descrição do Retrato de MATILDE 
 

 Matilde é uma rapariga bela, veste-se bem, parece vaidosa. Com o nariz aquilino, boca pequena e 

cabelos negros, contos e ondulados. É meiga e interessa-se por leitura, não se importando com a postura para 

os ler. Põe a cadeira de lado e o livro na mesa e lê, talvez imaginando-se na história. Com os olhos grandes e 

robustos assim o faz. 

 Na sua natureza, não se posiciona de forma mais correcta. Põe uma mão por cima da outra e apoia a 

cabeça sobre elas, descontraindo-se, deixando por meros minutos tudo o que a rodeia e concentra-se apenas 

no que faz. O seu interesse por livros talvez um dia a leve a ser alguém famoso pela escrita de livros ou fique 

apenas pela leitura dos mesmos. 
Texto realizado pelo Francisco Tavares, nº 10 - 10º 1  

 

Descrição do Retrato de DORA MAAR 
 

 Dora Maar parece uma mulher vulgar e desinteressada do mundo. Dora foi transcrita invulgarmente, 

está inactiva. Sentada em pose de relaxamento, Dora hesita em sorrir. Parece preguiçosa, sem vontade de 

nada e, simplesmente relaxada, deixa-se levar. 

 Dora foi exposta com traços sem qualquer pormenor, ou muito quadrada, ou muito curva. 

Os seus tons são diferentes: roupa escura com manchas claras para contrastar com a sua cara, pálida, com 

uma ligeira mancha de cor. 

 Dora destaca-se do padrão do fundo com riscas horizontais e verticais. 

 Dora tem mãos pontiagudas e esguias, com as unhas escuras. A sua saia tem um padrão conhecido: 

riscas formando quadrados. Seus cabelos são simples, com riscos e ondados. 
Texto realizado pela Daniela Fernandes, nº 5 - 10º 1  
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O Retrato - Análise de textos 
 

Descrição do Retrato de MATILDE 

 

 Matilde era uma rapariga bela, com uma boca delgada, a pele suave e delicada. 

 O seu cabelo era castanho, brilhante e muito sedoso. Não era muito alta mas, mesmo assim, tinha 

umas pernas muito elegantes. 

 Parecia muito frágil mas, na realidade, era muito forte. Ao mesmo tempo, era sensível. 

 O seu rosto não era como o rosto das outras mulheres. Era rosado, com pequenas pintinhas na cara 

que faziam com que o seu rosto fosse diferente. 

 Matilde era uma rapariga muito culta pois gostava de ler e queria aprender sempre mais e mais. 

 Era muito simpática, carinhosa, modesta e, sobretudo, muito delicada. Gostava de andar bem vestida, 

sempre com vestidos belos e grandes. 
Texto realizado pelo Diogo Augusto, nº 6 - 10º 1  

 

Descrição do Retrato de MATILDE 

 

 Matilde é uma rapariga bela, veste-se bem, parece vaidosa. Com o nariz aquilino, boca pequena e 

cabelos negros, contos e ondulados. É meiga e interessa-se por leitura, não se importando com a postura para 

os ler. Põe a cadeira de lado e o livro na mesa e lê, talvez imaginando-se na história. Com os olhos grandes e 

robustos assim o faz. 

 Na sua natureza, não se posiciona de forma mais correcta. Põe uma mão por cima da outra e apoia a 

cabeça sobre elas, descontraindo-se, deixando por meros minutos tudo o que a rodeia e concentra-se apenas 

no que faz. O seu interesse por livros talvez um dia a leve a ser alguém famoso pela escrita de livros ou fique 

apenas pela leitura dos mesmos. 
Texto realizado pelo Francisco Tavares, nº 10 - 10º 1  

 

Descrição do Retrato de DORA MAAR 

 

 Dora Maar parece uma mulher vulgar e desinteressada do mundo. Dora foi transcrita invulgarmente, 

está inactiva. Sentada em pose de relaxamento, Dora hesita em sorrir. Parece preguiçosa, sem vontade de 

nada e, simplesmente relaxada, deixa-se levar. 

 Dora foi exposta com traços sem qualquer pormenor, ou muito quadrada, ou muito curva. 

Os seus tons são diferentes: roupa escura com manchas claras para contrastar com a sua cara, pálida, com 

uma ligeira mancha de cor. 

 Dora destaca-se do padrão do fundo com riscas horizontais e verticais. 

 Dora tem mãos pontiagudas e esguias, com as unhas escuras. A sua saia tem um padrão conhecido: 

riscas formando quadrados. Seus cabelos são simples, com riscos e ondados. 
Texto realizado pela Daniela Fernandes, nº 5 - 10º 1  
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Nome ________________________________________________Nº_____ Turma 10º 1          ___. Março.2012 
 

 

Oficina Gramatical - Português 10º Ano 

Orações relativas com antecedente 
 

1. Lê a seguinte descrição. 
 

No último Verão, passei umas férias espectaculares numa pequena ilha que se situava no meio do Pacífico. O 

hotel, que ficava no alto de uma colina, era espectacular. O guia que nos acompanhou não falava português, 

nem inglês, o que dificultava imenso a comunicação. Uma vez levou-nos a um restaurante onde se comiam 

gafanhotos grelhados e nem nos demos conta do que estávamos a comer. 

 

1.1. Transforma as orações sublinhadas substituindo-as por um adjectivo, mesmo que se altere o sentido do 

texto. O que podes concluir? 

_________________________________________________________________________________________ 
 

1.2. Classifica as orações sublinhadas. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

1.3. Sublinha os antecedentes a que se associam os elementos que introduzem as orações sublinhadas. 

Consegues estabelecer alguma relação entre estes e as orações? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Discute as tuas conclusões com a turma.  

 

2. Observa as seguintes frases. 
 

a) Os alunos, que acabaram a ficha, estão a brincar no recreio. 

b) Os alunos que acabaram a ficha estão a brincar no recreio. 

c) As aves que fazem ninhos nas árvores regressam na Primavera. 

d) As aves, que fazem ninhos nas árvores, regressam na Primavera. 
 

2.1. O que têm em comum as frases a) e d) e as frases b) e c)? 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2.2. Faz corresponder as frases ao seu significado. 
 

• Algumas aves fazem ninhos nas árvores.  Frase ___________ 

• Todas as aves fazem ninhos nas árvores.  Frase ___________ 

• Todos os alunos acabaram a ficha.   Frase ___________ 

• Alguns alunos acabaram a ficha.   Frase ___________ 
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2.3. Quais as orações que restringem a interpretação do antecedente?  

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Nas frases seguintes, identifica, sublinhando, as orações subordinadas adjectivas relativas. 

 

a) A literatura, que é imortal, deveria encantar os estudantes. 

b) Os poemas que foram escritos por Neruda são património da humanidade. 

c) Os alunos que estudam também podem ter más notas. 

d) Neruda, que nasceu no Chile, ganhou o prémio Nobel. 

e) Os homens que assaltaram a minha casa eram assustadores. 

f) Os homens, que são mamíferos, têm semelhanças com os chimpanzés. 

 

3.1. Responde às questões de A e B. 1 
 

A Resposta 

O que é património da Humanidade? 
 
Quem pode também ter más notas? 
 
Quem era assustador? 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 

B Resposta 

O que deveria encantar os estudantes? 
 
Quem ganhou o prémio Nobel? 
 
Quem é que tem semelhanças com os chimpanzés? 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 

 

3.1.1. Onde se encontrava a informação que te permitiu dar resposta às questões em A? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

3.1.2. E para as questões em B? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Discute as tuas conclusões com toda a turma.  
 
 
 

                                                             
1 Exercício com base em proposta realizada por Maria Santiago no âmbito de Didáctica da Lingua I – Português, Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa 
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4. Aplica as seguintes definições às frases observadas anteriormente: 
 
 

a) Uma oração subordinada adjectiva relativa explicativa (ou apositiva) desempenha a função de 

modificador apositivo (fornece uma informação adicional) e não restringe a informação dada pelo 

antecedente. 
 

b) Uma oração subordinada adjectiva relativa restritiva desempenha a função de modificador 

restritivo e restringe a informação dada pelo antecedente. 

 

5. Presta atenção ao uso da vírgula ou à sua ausência nas frases anteriores. Verifica se a seguinte regra se 

pode aplicar. 
 

a) A vírgula usa-se para isolar as orações relativas explicativas ou apositivas (Bergström e Neves 

Reis: 2007, p.47) 

 

6. Observa as seguintes frases: 
 

a) A Maria, que não vejo há anos, vem cá passar o Natal. 

b) O indivíduo que me assaltou o carro escapou à polícia. 

c) Os ministros dos países que fazem parte da UE apresentaram uma declaração conjunta. 

d) Todos os quadros expostos, que pouco interessaram os visitantes, eram caríssimos. 

e) Os alunos que são assíduos não precisam de realizar esta actividade. 

f) O Natal, que é uma época de paz e amor, deixa algumas pessoas deprimidas. 

g) O vestido que me emprestaste não me serviu. 
h) Os voluntários, que ajudam os sem-abrigo, deviam ser premiados. 

 

6.1. Preenche o quadro, classificando as orações relativas de acordo com a sua tipologia. 
 

Relativas Restritivas Relativas Explicativas ou Apositivas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÃES D’ÁGUA 
Agrupamento Vertical de Escolas  

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Profª. Maria João Costa                                                                                                             Página 4 / 6 

 

7. Observa a transformação de uma frase simples numa frase complexa. 

 

 

Vi um filme dramático.   Vi um filme que me fez chorar. 
        adjectivo                                                    oração subordinada adjectiva relativa  

 

 

7.1. Com que palavra se relaciona dramático e que me fez chorar? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

7.2. Qual te parece ser a função sintáctica de dramático e que me fez chorar? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

7.3. Faz corresponder os elementos sublinhados na coluna A a expressões com o mesmo significado em B. 
 

A B 

a) As calças de pinças usam-se muito nesta estação. 

b) Os veículos a gasóleo são mais económicos. 

c) Os impressos azuis são para reclamações. 

d) A Ana é uma aluna exemplar. 

1. Que são azuis. 

2. Que serve de exemplo  

3. Que têm pinças. 

4. Que andam a gasóleo. 

 
 

7.3.1. O que podes concluir? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

7.4. Completa as seguintes frases usando as palavras no quadro. 
 

 

que  cujos     (de) quem   cuja      onde que    (sobre as) quais     que 
 

 

a) Os versos _________________ ele escreveu são belíssimos. 

b) Os koalas são umas criaturas estranhas _________________ pouco se conhece. 

c) O general é o único _________________ candidatura é praticamente certa. 

d) Ele vive na casa _________________ tu moraste. 

e) Os resultados _________________ obtiveram nas provas foram fracos. 

f) A rapariga _________________ te falei já chegou. 

g) O livro _________________ o Paulo escreveu foi um sucesso. 

h) Os realizadores _________________ filmes o júri seleccionou estarão presentes na conferência. 
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7.5.Transforma as seguintes frases simples em frases complexas recorrendo à subordinação adjectiva relativa, 

conforme se exemplifica. Procede às transformações necessárias. 
 

EX. A Maria organizou um torneio. Ninguém faltou ao torneio. 

       Ninguém faltou ao torneio que a Maria organizou. 
 

EX. O João foi para Londres. O João é bailarino. 

       O João, que é bailarino, foi para Londres. 

 

a) Ontem vi a Ana. Ela disse-me que gostava de ti.  

__________________________________________________________________________________ 

b) Passei férias num país. Nesse país comem-se gafanhotos.  

__________________________________________________________________________________ 

c) A casa é enorme. Passei lá a minha infância.  

__________________________________________________________________________________ 

d) Dei a “Idade do Gelo” à minha melhor amiga. Comprei esse filme na Feira da Ladra.  

__________________________________________________________________________________ 

e) Ontem vi um filme. Esse filme ganhou cinco Óscares.  

__________________________________________________________________________________ 

f) Passei férias na China. Lá come-se com pauzinhos  

__________________________________________________________________________________ 

g) A minha casa no Algarve é enorme. Passo lá as férias.  

__________________________________________________________________________________ 

h) Dei um livro à minha melhor amiga. Comprei esse livro na Feira de Alfarrabistas.  

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Observa o seguinte texto. 
 

O labirinto2 
 

Este é o labirinto de Creta.  

Este é o labirinto de Creta cujo centro foi o Minotauro.  

Este é o labirinto de Creta cujo centro foi o Minotauro que Dante imaginou como um touro com cabeça de 

homem e em cuja rede de pedra se perderam tantas gerações.  

Este é o labirinto de Creta cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro com cabeça de 

homem e em cuja rede de pedra se perderam tantas gerações como Maria Kodama e eu nos perdemos.  

Este é o labirinto de Creta cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro com cabeça de 

homem e em cuja rede de pedra se perderam tantas gerações como Maria Kodama e eu nos perdemos 

naquela manhã e continuamos perdidos no tempo, esse outro labirinto. 
Jorge Luís Borges (adaptado) 

 

                                                             
2 A selecção deste texto é uma sugestão de Maria Santiago no âmbito de Didáctica da Lingua I – Português, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A 
proposta de trabalho sobre o texto é original. 
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8.1. Com base na obra Marylin, aplica um esquema em pirâmide semelhante ao do texto anterior. para 

caracterizar a figura icónica apresentada. Recorre aos diferentes tipos de relativas com antecedente que 

estudaste e utiliza, como ponto de partida, a frase apresentada. 
 

 
Andy Warhol, Marylin, 1962-67 

 
 

Marylin Monroe foi uma grande estrela de Hollywood. 

Marylin Monroe foi uma grande estrela de Hollywood.___________________________________________.  

Marylin Monroe foi uma grande estrela de Hollywood.___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

Marylin Monroe foi uma grande estrela de Hollywood.___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

Marylin Monroe foi uma grande estrela de Hollywood.___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 
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Oficina Gramatical - Português 10º Ano 

Orações relativas com antecedente – Cenários de Resposta 
 

1.1. 

Passei umas férias espectaculares numa pequena ilha que se situava no meio do Pacífico. - RECTANGULAR 

O hotel, que ficava no alto de uma colina, era espectacular. - ENORME 

O guia que nos acompanhou – PROFISSIONAL não falava português, 

Uma vez levou-nos a um restaurante onde se comiam gafanhotos - CARÍSSIMO 

 

Pode concluir-se que as orações desempenham uma função sintáctica semelhante à dos adjectivos. 
 

1.2. Orações subordinadas adjectivas. 
 

1.3.  

Passei umas férias espectaculares em+uma pequena ilha que se situava no meio do Pacífico. 

O hotel, que ficava no alto de uma colina, era espectacular.  

O guia que nos acompanhou não falava português. 

Uma vez levou-nos a um restaurante onde se comiam gafanhotos. 

 

As orações sublinhadas relacionam-se com o respectivo antecedente. 

 

NOTA: Esclarecer e exemplificar o que é o antecedente – aquele que permite identificar as entidades a que se 

aplicam as propriedades expressas nas orações relativas. 

 

2.1.  

a) d) Uso de vírgulas. Contribuem com informação adicional sobre o antecedente.  

b) c) Ausência de Vírgulas. Restringem a informação dada pelo antecedente.  

 

2.2. Faz corresponder as frases ao seu significado. 
 

• Algumas aves fazem ninhos nas árvores.  Frase  c) 

• Todas as aves fazem ninhos nas árvores.  Frase  d) 

• Todos os alunos acabaram a ficha.   Frase  a) 

• Alguns alunos acabaram a ficha.   Frase  b) 

 

2.3. b) e c) 
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3.  

a) A literatura, que é imortal, deveria encantar os estudantes. 

b) Os poemas que foram escritos por Neruda são património da humanidade. 

c) Os alunos que estudam também podem ter más notas. 

d) Neruda, que nasceu no Chile, ganhou o prémio Nobel. 
e) Os homens que assaltaram a minha casa eram assustadores. 

f) Os homens, que são mamíferos, têm semelhanças com os chimpanzés. 

 

3.1. Responde às questões de A e B.  

 

A Resposta 

O que é património da Humanidade? 
 
 
Quem pode também ter más notas? 
 
Quem era assustador? 
 

 
- Património da Humanidade são os poemas que foram 
escritos por Neruda. 
 
- Podem ter más notas os alunos que estudam. 
 
- Eram assustadores os homens que assaltaram a 
minha casa. 
 

B Resposta 

O que deveria encantar os estudantes? 
 
Quem ganhou o prémio Nobel? 
 
Quem é que tem semelhanças com os chimpanzés? 
 

 
- A literatura (que é imortal – não é necessário). 
 
- Neruda (que nasceu no Chile – não é necessário). 
 
- Os homens (que são mamíferos – não é necessário). 
 

 

3.1.1. Em todo o grupo nominal, que inclui a oração relativa. 

 

3.1.2. Apenas na parte do grupo nominal que corresponde ao antecedente da oração relativa.  

 

NOTA: Concluir que algumas relativas (as explicativas) não contribuem para restringir o antecedente.  
 

4.  

a) Aplica-se às frases a), d) e f). - oração subordinada adjectiva relativa explicativa ou apositiva 

b) Aplica-se às frases b), c) e e). - oração subordinada adjectiva relativa restritiva 
 

5. Sim 

 
6.1.  

 

Relativas Restritivas Relativas Explicativas ou Apositivas 
 

b) c) e) g) 
 

 

a) d) f) h) 



MÃES D’ÁGUA 
Agrupamento Vertical de Escolas  

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Profª. Maria João Costa                                                                                                             Página 3 / 3 

 

7.1. Com filme. 

 

7.2. Modificadores do nome (filme). 

 

7.3. Faz corresponder os elementos sublinhados na coluna A a expressões com o mesmo significado em B. 
 

A B 

a) As calças de pinças usam-se muito nesta estação. 

b) Os veículos a gasóleo são mais económicos. 

c) Os impressos azuis são para reclamações. 

d) A Ana é uma aluna exemplar. 

3. Que têm pinças. 

4. Que andam a gasóleo. 

1. Que são azuis. 

2. Que serve de exemplo  
 

 

7.3.1. A função sintáctica de modificador de nome pode ser desempenhada por adjectivos, grupos 

preposicionais ou por orações relativas. 

 

7.4.  

a) Os versos que ele escreveu são belíssimos. 

b) Os koalas são umas criaturas estranhas sobre as quais pouco se conhece. 

c) O general é o único cuja candidatura é praticamente certa. 

d) Ele vive na casa onde tu moraste. 

e) Os resultados que obtiveram nas provas foram fracos. 

f) A rapariga de quem te falei já chegou. 

g) O livro que o Paulo escreveu foi um sucesso. 

h) Os realizadores cujos filmes o júri seleccionou estarão presentes na conferência. 

 

7.5. 

a) Ontem vi a Ana, que me disse que gostava de ti.  

b) Passei férias num país onde se comem gafanhotos.  

c) A casa onde passei a minha infância é enorme. 

d) Dei a “Idade do Gelo”, que comprei na Feira da Ladra, à minha melhor amiga.  

e) Ontem vi um filme que ganhou cinco Óscares.  

f) Passei férias na China, onde se come com pauzinhos. 

g) A minha casa no Algarve, onde passo as férias, é enorme.  

h) Dei à minha melhor amiga um livro que comprei na Feira de Alfarrabistas.  

 

8.1. Resposta livre.  

 

9. Resposta livre. 
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Nome __________________________________________________Nº_____ Turma 10º 1      ___. Março.2012 
 

 

Oficina de Escrita - Português 10º Ano 

Tarefa Final: Auto-retrato - Livro de Turma 
 

 

1. Na aula anterior, esboçaste o teu auto-retrato. Vais agora aperfeiçoar a tua produção escrita. 
 

Constrói, em conjunto com a tua turma e com o teu professor, uma grelha de verificação, relativa à produção 

escrita do teu auto-retrato: 
 

Parâmetros Sim Não 

- Consegues identificar elementos caracterizadores de uma descrição?   

- Conheces as características fundamentais para a construção de um auto-retrato?   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(…)   
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2. Tendo como base o teu registo de respostas na grelha de verificação anterior, vais reescrever o teu texto 

sobre o auto-retrato. Segue os seguintes passos. 
 

2.1. Começa por fazer um Brainstorming intitulado o meu “EU”, com os aspectos /características que queres 

ver tratados no teu auto-retrato. 

 
 

 

 

              EU   
 

 

  

 

 

Nota: Podes fazer subdivisões em cada uma das caixas de texto. 
 

2.2. Organiza as ideias anteriores no quadro. 
 

Aspectos Plano do Texto 

Enquadramento  

Características Físicas  

Características Psicológicas  

Pormenores a não esquecer  

(…)  
 

 

2.2. Escolhe uma forma de organizares a tua informação. 

Utiliza os seguintes tópicos. 
 

Descrição 

geral 

 

Descrição 

particular 

Descrição 

particular 

 

Descrição 

geral 

Características 

físicas 

 

Características 

psicológicas 

Características 

psicológicas 

 

Características 

físicas 

Pormenores 

 

 

Aparência 

geral 

Aparência 

geral 

 

Pormenores 

 

 

 

     

 

Inspirado em GRELLET, F. (1999). Developing Reading Skills. A practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge: Cambridge University Press, p-107 
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2.3. Estrutura, no quadro seguinte, o teu texto. 
 

Aspecto Plano do Texto 

Estruturação do texto  

(Partes) 

1.  

2. 

3. 

4.  

(…) 
 

3. Reformula o teu texto, reunindo nele a informação que referiste na questão 2. Não te esqueças da: 
 

- Estruturação e organização do texto; 

- Variedade e diversidade na utilização de adjectivos; 

- Uso de orações relativas adjectivas restritivas e apositivas; 

- Utilização, quando relevante, de conectores e articuladores nas distintas sequências do texto; 

- Pontuação e correcção ortográfica. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Nº de palavras ______________________ 
 

4. A propósito do texto que acabaste de produzir, e após reformulares a grelha de verificação com novos 

parâmetros, volta a responder às questões. Redige a versão final do teu auto-retrato. 
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Nome __________________________________________________Nº_____ Turma 10º 1      ___. Março.2012 
 

 

Oficina de Escrita - Português 10º Ano 

Tarefa Final: Auto-retrato - Livro de Turma 
 

 

1. Na aula anterior, esboçaste o teu auto-retrato. Vais agora aperfeiçoar a tua produção escrita. 
 

Constrói, em conjunto com a tua turma e com o teu professor, uma grelha de verificação, relativa à produção 

escrita do teu auto-retrato: 
 

Parâmetros Sim Não 

- Consegues identificar elementos caracterizadores de uma descrição?   

- Conheces as características fundamentais para a construção de um auto-retrato?   

- Associas os adjectivos e as orações subordinadas adjectivas às descrições?   

- Distingues orações subordinadas restritivas de apositivas, nomeadamente através da 

pontuação? 

  

- Consegues descrever-te em termos físicos / psicológicos / afectivos?   

- Escolheste uma forma de organização da tua informação?   

- Planificaste, estruturaste e organizaste o teu texto?   

- Variaste e diversificaste o uso de adjectivos?   

- Utilizaste orações relativas adjectivas no teu texto?   

- Definiste com clareza os teus pontos de vistas / características?   

- Usaste, quando necessário, elementos articuladores do discurso e outros mecanismos de 

coesão textual? 

  

- Utilizaste estruturas de expansão textual?   

- Marcas correctamente os parágrafos?   

- Fazes um uso correcto do registo de língua adequado ao texto?   

- Diversificaste o teu vocabulário, de forma adequada e intencional, evitando as repetições 

desnecessárias? 

  

- Tiveste em atenção a pontuação e a correcção ortográfica?   

- Reformulaste o teu texto sempre que necessário?   

(…)   
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Nome ________________________________________________Nº_____ Turma 10º 1       ____. Março. 2012 
 

 

Oficina de Escrita - Português 10º Ano 

Auto-Retrato – Livro da Turma 

(versão final) 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Nº de palavras ______________________ 
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Nome ________________________________________________Nº_____Turma_____             19.Março.2012 
 

 

Prova de Avaliação Sumativa - Português 10º Ano 
 

1. Lê atentamente o seguinte excerto retirado de O Vagabundo na Esplanada: 
 

A surpresa, de mistura com um indefinido receio e o imediato desejo de mais acautelada perspectiva de 

observação, levava os transeuntes a afastarem-se de esguelha para os lados do passeio. 

 Pela clareira que se abria, o vagabundo, de mãos nos bolsos das calças, vinha, despreocupadamente, 

avenida abaixo. 

 Cerca de cinquenta anos, atarracado, magro, tudo nele era limpo, mas velho e cheio de remendos. 

Sobre a esburacada camisola interior, o casaco, puído nos cotovelos e demasiado grande, caía-lhe dos ombros 

em largas pregas, que ondulavam atrás das costas ao ritmo lento da passada. Desfiadas nos joelhos, muito 

curtas, as calças deixavam à mostra as canelas, nuas, finas de osso e nervo, saídas como duas ripas dos 

sapatos cambados. Caído para a nuca, copa achatada, aba às ondas, o chapéu semelhava uma auréola 

alvacenta. 

 Apesar de tudo isso, o rosto largo e anguloso do homem, de onde os olhos azuis-claros irradiavam 

como que um sorriso de luminosa ironia e compreensivo perdão, erguia-se, intacto e distante, numa serena 

dignidade. 

 Era assim, ao que se via, o seu natural comportamento de caminhar pela cidade. 

 Alheado, mas condescendente, seguia pelo centro do passeio com a distraída segurança de um 

milionário que obviamente se está nas tintas para quem passa. Não só por educação mas também pelo 

simples motivo de ter mais e melhor em que pensar. 

(…) 
 

Manuel da Fonseca, “O Vagabundo na Esplanada”, Tempo de Solidão, 3ª edição, Lisboa, Caminho, 1988 
 

 

2. Organiza, nas colunas seguintes, os traços físicos e psicológicos da personagem apresentada no texto. 
 

Traços Físicos Traços Psicológicos 
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2.1. No exercício que realizaste, há pelo menos uma classe de palavras que se destaca na caracterização do 

vagabundo. Identifica-a. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2.2. De que modo é que ela serve a intencionalidade comunicativa do autor? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2.3. Existirão no texto outras palavras importantes para a caracterização do vagabundo? Se sim, a que 

classe(s) pertence(m)? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Completa a frase seguinte. Podes utilizar o número de palavras que quiseres no preenchimento dos espaços 

em branco. 
 

 

O _______________________ vagabundo era um homem _______________________ pois 

tinha uns _______________________ olhos _______________________ e um corpo 

_______________________. 

 

 

4. Expande a frase apresentada recorrendo a elementos caracterizadores das palavras sublinhadas. 
 

 

O vagabundo foi passear para a cidade. Ali viu avenidas, praças, ruas e pessoas. 
 

 

5. Transforma, sem recorrer à coordenação, as seguintes frases simples em frases complexas, procedendo 

às adaptações necessárias. 

 

a) Ontem vi o António. Ele disse-me que te procurava. 

b) Estive numa festa. Nessa festa comi lavagante. 

c) Vi a Maria. Os avós dela estão em Paris. 

d) O escritório é enorme. Trabalhei lá durante décadas. 

e) Ofereci a “Madame Butterfly” à minha sobrinha. Comprei essa ópera na Fnac. 

f) Encontrei uma cadela de raça. Os filhos dela são rafeiros. 

g) Ontem vi um filme. Esse filme ganhou seis Globos de Ouro. 

h) Um amigo convidou-me para uma festa. Os pais desse amigo estão fora. 

i) Passei o Ano Novo na Polinésia. Lá vai-se comemorar para o mar. 

j) O Miguel convidou-me para uma festa. Os pais dele estão fora. 

k) A minha cabana da praia é pequena. Passo lá as férias. 

l) Ofereci um cd ao meu namorado. Comprei esse cd nos saldos. 
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6. Muitos autores escreveram e retrataram outras pessoas.  

O retrato traduz o olhar, num determinado momento, do artista sobre o retratado. 

 
Não, não encontro o retrato 

 

Não, não encontro o retrato. 

Estavas de perfil, a luz cinza 

caía-te dos braços, 

da casa próxima o fumo 

 

subia devagar os últimos degraus 

do outono, um cachorro 

saltava do terreiro, não tardaria 

a escurecer 

 

Estavas de perfil, a mão acompanhando 

no regaço a rosa que te dei. 

Deixa-a ficar e ser, 

a mão, rosa também. 

 

 

 
 

 

 

Eugénio de Andrade, Poesia e Prosa, O 

Jornal/Limiar, 1990 

 

Descalça vai para a fonte 

Leanor pela verdura; 

vai fermosa e não segura. 

 

Leva na cabeça o pote, 

o testo nas mãos de prata, 

cinta de fina escarlata, 

saínho de chamalote, 

traz a vasquinha de cote, 

mais branca que a neve pura; 

vai fermosa, e não segura. 

 

Descobre a touca a garganta, 

cabelos d’ouro o trançado 

fita de cor d’encarnado, 

tão linda que o mundo espanta; 

chove nela graça tanta 

que dá graça à fermosura; 

vai fermosa, e não segura. 
 

 

 

 

 

Luís Vaz de Camões, Rimas, Almedina, 1994 

Retrato 

 

Cruel como os Assírios, 

Lânguido como os Persas, 

Entre estrelas e círios 

Cristão só nas conversas. 

 

Árabe no sossego, 

Africano no ardor; 

No corpo, Grego, Grego! 

Homem seja onde for. 

 

Romano na ambição, 

Oriental no ardil, 

Latino na paixão, 

Europeu por subtil: 

 

Homem sou, homem só 

(Pascal: «nem anjo nem bruto»): 

Cristâmente, do pó 

Me levanto impoluto. 
 

Vitorino Nemésio, Nem Toda a Noite a Vida, 

Edições Ática, 1952 

 

 

               
Miguel Ângelo, Retrato de Simoneta Vespucci, c.1480                   Pablo Picasso, Mulher com Leque, 1908                            Leonardo da Vinci, Gioconda, 1503 

 

Redige num texto em prosa, entre 120 e 150 palavras, o retrato de um dos teus colegas da turma.  
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Prova de Avaliação Sumativa - Português 10º Ano 

Cenários de Resposta 
 

2.  
 

Traços Físicos (caracterização directa) 

Homem de meia-idade; 

Encurvado e magro; 

De rosto largo e anguloso; 

Canelas finas / magras; 

Olhos azuis-claros; 

Vestuário limpo mas muito usado e com remendos:  

- camisola interior esburacada;  

- casaco puído nos cotovelos, demasiado grande, a cair dos ombros; 

- calças esgarçadas muito curtas; 

- sapatos “cambados”; 

- chapéu de copa achatada, de abas às ondas, caído para a nuca; 
 

Traços Psicológicos (caracterização indirecta) 

Despreocupado; 

Sereno; 

Confiante; 

“Livre de sujeições, senhor de si próprio”; 

Alheado e desinteressado dos outros; 

Digno, com carácter revelado pelas suas atitudes; 

Compreensivo e generoso; 

Sensível e conciliador. 

 

2.1. Adjectivos. 

 

2.2. Permite ao autor fazer uma descrição pormenorizada, física e psicológica, do vagabundo. Dessa forma, o 

leitor consegue visualizar o retrato da personagem. 

 

2.3. Não. Mas aceita-se referir a classe dos nomes, que influenciam a caracterização psicológica da 

personagem. Ex: ironia, perdão dignidade. 

 

3. Resposta livre. Recurso a adjectivos e a relativas adjectivais. 
 

 

4. Resposta livre. Recurso a adjectivos e a relativas adjectivais. 
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5.  

a) Ontem vi o António, que me disse que te procurava.   EXPLICATIVA 

b) Estive numa festa onde comi lavagante.   RESTRITIVA 

c) Vi a Maria, cujos avós estão em Paris.  EXPLICATIVA 

d) O escritório, onde trabalhei durante décadas, é enorme.  EXPLICATIVA 

e) Ofereci a “Madame Butterfly”, que comprei na Fnac, à minha sobrinha.  EXPLICATIVA 

f) Encontrei uma cadela de raça cujos filhos são rafeiros.   RESTRITIVA 

g) Ontem vi um filme que ganhou seis Globos de Ouro.   RESTRITIVA 

h) Um amigo cujos pais estão fora convidou-me para uma festa.   RESTRITIVA 

i) Passei o Ano Novo na Polinésia, onde se vai comemorar para o mar.  EXPLICATIVA 

j) O Miguel, cujos pais estão fora, convidou-me para uma festa.  EXPLICATIVA 

k) A minha cabana da praia, onde passo as férias, é pequena.   EXPLICATIVA 

l) Ofereci um cd que comprei nos saldos ao meu namorado.   RESTRITIVA 
 

 

6. Resposta livre. 

Uso de adjectivos, relativas adjectivais e formas de estruturação da informação.  
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Prova de Avaliação de Diagnóstico - Português 10º Ano 

Critérios de Classificação 
 

2.  

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Indica a maioria dos traços físicos e psicológicos da personagem. 5 

Indica cerca de metade dos traços físicos e psicológicos da personagem. 3 

Indica menos de metade dos traços físicos e psicológicos da personagem. 1 

Não responde. 0 

 

2.1.  

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Identifica a classe de palavras. 1 

Não identifica a classe de palavras. 0 

 

2.2.  

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Responde correctamente. 1 

Não responde correctamente. 0 

 

2.3.  

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Identifica outras palavras importantes para a caracterização da Joaninha. 1 

Não identifica outras palavras importantes para a caracterização da Joaninha. 0 

 

3. 

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Utiliza correctamente mais do que cinco palavras no preenchimento dos espaços. 5 

Utiliza correctamente cinco palavras no preenchimento dos espaços. 3 

Não utiliza cinco palavras no preenchimento dos espaços. 1 

Não responde. 0 
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4. 

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Expande a frase recorrendo a adjectivos e a orações relativas. 5 

Expande a frase recorrendo a adjectivos. 3 

Não expande a frase ou expande-a parcialmente. 1 

Não responde. 0 

 

5. 

a) 

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Recorre sempre à subordinação para transformar as frases. 5 

Recorre à subordinação e à coordenação para transformar as frases. 3 

Não recorre à subordinação para transformar as frases. 1 

Não responde. 0 

 

b) 

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Consegue transformar correctamente as frases, utilizando a estrutura relativa adequada em 10 a 12 frases. 5 

Consegue transformar correctamente as frases, utilizando a estrutura relativa adequada em 6 a 9 frases. 4 

Consegue transformar correctamente as frases, utilizando a estrutura relativa adequada em 3 a 5 frases. 3 

Consegue transformar correctamente as frases, utilizando a estrutura relativa adequada em 1 ou 2 frases. 2 

Não consegue transformar nenhuma das frases. 1 

Não responde. 0 
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QUESTÃO 6 
 

                  
Nível 

 
 
Parâmetros  

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Tema 
Tipologia 

Cumpre integralmente a instrução quanto ao: 

• Tema: escreve um texto autobiográfico  
• O texto apresenta a disposição gráfica de uma 

prosa 

 

 

N 
Í 
V 
E 
L 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
M 
É 
D 
I 
O 
 

Cumpre parcialmente a instrução quanto a: 

• Tema – texto que se afasta em parte da temática 
• O texto nem sempre apresenta a disposição gráfica 

de uma prosa 
 

 
 

N 
Í 
V 
E 
L 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
M 
É 
D 
I 
O 

 

Segue a instrução de forma insuficiente quanto a: 

• Tema – texto que não trata a temática proposta 
• O texto não apresenta a disposição gráfica de 

uma prosa 
 

Pertinência do 
conteúdo 

Redige um texto que respeita plenamente os tópicos 
dados. 

Redige um texto que respeita parcialmente os tópicos 
dados. 

Redige um texto insuficiente quanto aos tópicos dados. 

 

Estrutura, 
Coerência e 

Coesão 

Produz um discurso coerente: 

• Com informação pertinente 
• Com introdução e conclusão adequadas 
• Com progressão sequencial 

 

Redige um texto bem estruturado e articulado. 

 

 

Domina os mecanismos de coesão textual. Por 
exemplo: 

- segmentação das unidades de discurso (parágrafos, 
marcadores do discurso); 

- processos variados de articulação interfrásica 
(substituições nominais, pronominais, utilização de 
conectores variados de coordenação e de 
subordinação); 

- manutenção das coordenadas de enunciação 
(pessoa, tempo, espaço). 

- uso de orações subordinadas adjectivais. 

 

Produz um discurso globalmente coerente, com lacunas ou 
algumas insuficiências que não afectam a lógica do 
conjunto. 

 

 

Redige um texto estruturado e articulado de forma 
satisfatória. 

 

Domina suficientemente os mecanismos de coesão textual. 
Por exemplo: 

- segmentação assistemática das unidades de discurso 
(parágrafos, marcadores do discurso); 

- processos comuns de articulação interfrásica (algumas 
estruturas subordinadas, mas com predominância de 
conexão linear com utilização dos conectores mais 
frequentes); 

- alguma descontinuidade das coordenadas de 
enunciação. 

- algum uso de orações subordinadas adjectivais. 

Produz um discurso inconsistente. 

 

 

 

Redige um texto sem estruturação aparente. 

 

 

Organiza o texto de forma muito elementar, repetitiva e 
lacunar. 
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Morfossintaxe 
Domina as estruturas da língua ao nível interfrásico 
(sistemas de concordância – concordância 
sujeito/verbo, determinante e adjectivo/nome, flexão 
verbal e regências). 

 

 

N 
Í 
V 
E 
L 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
M 
É 
D 
I 
O 

 

Apresenta incorrecções pontuais no sistema de 
concordâncias, flexão verbal e regências. 

 

 
N 
Í 
V 
E 
L 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
M 
É 
D 
I 
O 

 

Apresenta muitas incorrecções no sistema de 
concordâncias, flexão verbal e regências, o que afecta a 
inteligibilidade do texto. 

Vocabulário 

Utiliza vocabulário variado, adequado e pertinente. 

 

Exprime cambiantes de sentido, utilizando uma 
selecção intencional do léxico. 

 

Utiliza vocabulário elementar e comum (com algumas 
confusões pontuais). 

 

Exprime cambiantes de sentido com recurso a um léxico 
elementar 

Utiliza vocabulário restrito, redundante, inadequado (com 
prejuízo da comunicação).  

Ortografia 
Não dá erros ortográficos. Dá quatro ou cinco erros ortográficos em cerca de 50 

palavras.  

 

Dá de oito a dez erros ortográficos em cerca de 50 
palavras. 

Pontuação 

Pontua de forma sistemática, pertinente e intencional Pontua sem seguir sistematicamente as regras, não 
afectando a inteligibilidade do texto. 

Pontua de forma assistemática, com infracções das 
regras elementares. 

 

 
Descrição  Nível 

Cumpre a extensão requerida, produzindo um texto entre 120 a 150 palavras. 5 

Afasta-se muito da extensão requerida, produzindo um texto entre 100 /120 palavras ou entre 150 / 170 palavras. 3 

Afasta-se muito da extensão requerida, produzindo um texto com menos de 100 palavras ou superior a 170 palavras. 1 
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Prova de Avaliação Sumativa - Português 10º Ano 

Critérios de Classificação 
 

2.  

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Indica a maioria dos traços físicos e psicológicos da personagem. 5 

Indica cerca de metade dos traços físicos e psicológicos da personagem. 3 

Indica menos de metade dos traços físicos e psicológicos da personagem. 1 

Não responde. 0 

 

2.1.  

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Identifica a classe de palavras. 1 

Não identifica a classe de palavras. 0 

 

2.2.  

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Responde correctamente. 1 

Não responde correctamente. 0 

 

2.3.  

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Identifica outras palavras importantes para a caracterização da Joaninha. 1 

Não identifica outras palavras importantes para a caracterização da Joaninha. 0 

 

3. 

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Utiliza correctamente mais do que cinco palavras no preenchimento dos espaços. 5 

Utiliza correctamente cinco palavras no preenchimento dos espaços. 3 

Não utiliza cinco palavras no preenchimento dos espaços. 1 

Não responde. 0 
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4. 

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Expande a frase recorrendo a adjectivos e a orações relativas. 5 

Expande a frase recorrendo a adjectivos. 3 

Não expande a frase ou expande-a parcialmente. 1 

Não responde. 0 

 

5. 

a) 

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Recorre sempre à subordinação para transformar as frases. 5 

Recorre à subordinação e à coordenação para transformar as frases. 3 

Não recorre à subordinação para transformar as frases. 1 

Não responde. 0 

 

b) 

Descritores do nível de desempenho Níveis 

Consegue transformar correctamente as frases, utilizando a estrutura relativa adequada em 10 a 12 frases. 5 

Consegue transformar correctamente as frases, utilizando a estrutura relativa adequada em 6 a 9 frases. 4 

Consegue transformar correctamente as frases, utilizando a estrutura relativa adequada em 3 a 5 frases. 3 

Consegue transformar correctamente as frases, utilizando a estrutura relativa adequada em 1 ou 2 frases. 2 

Não consegue transformar nenhuma das frases. 1 

Não responde. 0 
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QUESTÃO 6 
 

                  
Nível 

 
 
Parâmetros  

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO 

5 4 3 2 1 

Tema 
Tipologia 

Cumpre integralmente a instrução quanto ao: 

• Tema: escreve um texto autobiográfico  
• O texto apresenta a disposição gráfica de uma 

prosa 

 

 

N 
Í 
V 
E 
L 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
M 
É 
D 
I 
O 
 

Cumpre parcialmente a instrução quanto a: 

• Tema – texto que se afasta em parte da temática 
• O texto nem sempre apresenta a disposição gráfica 

de uma prosa 
 

 
 

N 
Í 
V 
E 
L 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
M 
É 
D 
I 
O 

 

Segue a instrução de forma insuficiente quanto a: 

• Tema – texto que não trata a temática proposta 
• O texto não apresenta a disposição gráfica de 

uma prosa 
 

Pertinência do 
conteúdo 

Redige um texto que respeita plenamente os tópicos 
dados. 

Redige um texto que respeita parcialmente os tópicos 
dados. 

Redige um texto insuficiente quanto aos tópicos dados. 

 

Estrutura, 
Coerência e 

Coesão 

Produz um discurso coerente: 

• Com informação pertinente 
• Com introdução e conclusão adequadas 
• Com progressão sequencial 

 

Redige um texto bem estruturado e articulado. 

 

 

Domina os mecanismos de coesão textual. Por 
exemplo: 

- segmentação das unidades de discurso (parágrafos, 
marcadores do discurso); 

- processos variados de articulação interfrásica 
(substituições nominais, pronominais, utilização de 
conectores variados de coordenação e de 
subordinação); 

- manutenção das coordenadas de enunciação 
(pessoa, tempo, espaço). 

- uso de orações subordinadas adjectivais. 

 

Produz um discurso globalmente coerente, com lacunas ou 
algumas insuficiências que não afectam a lógica do 
conjunto. 

 

 

Redige um texto estruturado e articulado de forma 
satisfatória. 

 

Domina suficientemente os mecanismos de coesão textual. 
Por exemplo: 

- segmentação assistemática das unidades de discurso 
(parágrafos, marcadores do discurso); 

- processos comuns de articulação interfrásica (algumas 
estruturas subordinadas, mas com predominância de 
conexão linear com utilização dos conectores mais 
frequentes); 

- alguma descontinuidade das coordenadas de 
enunciação. 

- algum uso de orações subordinadas adjectivais. 

Produz um discurso inconsistente. 

 

 

 

Redige um texto sem estruturação aparente. 

 

 

Organiza o texto de forma muito elementar, repetitiva e 
lacunar. 
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Morfossintaxe 
Domina as estruturas da língua ao nível interfrásico 
(sistemas de concordância – concordância 
sujeito/verbo, determinante e adjectivo/nome, flexão 
verbal e regências). 

 

 

N 
Í 
V 
E 
L 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
M 
É 
D 
I 
O 

 

Apresenta incorrecções pontuais no sistema de 
concordâncias, flexão verbal e regências. 

 

 
N 
Í 
V 
E 
L 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
M 
É 
D 
I 
O 

 

Apresenta muitas incorrecções no sistema de 
concordâncias, flexão verbal e regências, o que afecta a 
inteligibilidade do texto. 

Vocabulário 

Utiliza vocabulário variado, adequado e pertinente. 

 

Exprime cambiantes de sentido, utilizando uma 
selecção intencional do léxico. 

 

Utiliza vocabulário elementar e comum (com algumas 
confusões pontuais). 

 

Exprime cambiantes de sentido com recurso a um léxico 
elementar 

Utiliza vocabulário restrito, redundante, inadequado (com 
prejuízo da comunicação).  

Ortografia 
Não dá erros ortográficos. Dá quatro ou cinco erros ortográficos em cerca de 50 

palavras.  

 

Dá de oito a dez erros ortográficos em cerca de 50 
palavras. 

Pontuação 

Pontua de forma sistemática, pertinente e intencional Pontua sem seguir sistematicamente as regras, não 
afectando a inteligibilidade do texto. 

Pontua de forma assistemática, com infracções das 
regras elementares. 

 

 
Descrição  Nível 

Cumpre a extensão requerida, produzindo um texto entre 120 a 150 palavras. 5 

Afasta-se muito da extensão requerida, produzindo um texto entre 100 /120 palavras ou entre 150 / 170 palavras. 3 

Afasta-se muito da extensão requerida, produzindo um texto com menos de 100 palavras ou superior a 170 palavras. 1 

 



GRELHA	  DE	  AVALIAÇÃO	  -‐	  PRÉ-‐TESTE	  E	  PÓS-‐TESTE

2. 2. 2.1. 2.1. 2.2. 2.2. 2.3. 2.3. 3. 3. 4. 4. 5	  a) 5	  a) 5	  b) 5	  b)
Nº	  Real Nº	  Atrib Pré-‐teste Pós-‐teste Pré-‐teste Pós-‐teste Pré-‐teste Pós-‐teste Pré-‐teste Pós-‐teste Pré-‐teste Pós-‐teste Pré-‐teste Pós-‐teste Pré-‐teste Pós-‐teste Pré-‐teste Pós-‐teste

1 1 3 5 1 1 1 1 0 0 5 5 5 3 3 5 2 5
4 2 1 5 1 1 1 1 1 1 3 5 3 3 3 5 3 5
5 3 1 1 1 1 0 1 0 0 5 3 3 5 3 5 2 4
6 4 1 1 1 1 1 1 0 0 5 5 5 3 3 3 3 3
8 5 3 5 1 1 1 1 0 0 5 5 3 5 3 5 3 5
9 6 5 1 1 0 5 3 3 4
10 7 3 5 0 1 1 1 0 0 5 5 3 5 3 3 3 3
11 8 1 3 0 1 1 1 0 0 5 5 3 3 1 3 1 3
13 9 5 5 1 1 1 1 0 0 3 5 3 5 3 3 3 4
14 10 3 5 1 1 1 1 0 1 3 5 3 3 3 5 3 3

0 0 0%
1 4 44%
3 4 44%
5 1 11%

9
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