
TEXTO 2 

 

“A comadre Morte”, conto tradicional recolhido por Teófilo Braga (in Costa, F., 

Mendonça, L. (2013). Diálogos Português 7º ano. Porto, Porto Editora: 27) (PLM)
1
 

 

A comadre Morte 

Um pobre trabalhador, carregado de filhos, já tinha vergonha de convidar para padrinhos as 

pessoas suas conhecidas e de importância. Nasceu-lhe mais um filho, e lançou-se à ventura para 

convidar para compadre a primeira pessoa que encontrasse. Encontrou uma criatura magra, pálida, 

amargurada; o pobre homem para em frente do desconhecido: 

- Muito desejava tê-lo por compadre, para poder batizar o mais depressa uma criança. 

 

 

Professora - Neste parágrafo inicial da narrativa, o narrador diz-nos que havia um 

homem pobre que tinha muitos filhos e se sentia envergonhado por ter que convidar as 

pessoas para padrinhos. Quando lhe nasceu outro filho, convidou a primeira pessoa que 

lhe apareceu, que era um desconhecido. (Paráfrase) 

 

 

P-O homem de que fala o texto era pobre e tinha muitos filhos. (Preparar) Qual a 

palavra do texto que indica isto e que é um sinónimo? (Elaborar- conceitos técnico-

linguísticos) 

Alunos-carregado de filhos. 

 

P- Isso! (Reforço positivo) 

    Como já tinha vergonha de convidar para padrinhos as pessoas que conhecia, decidiu 

convidar a primeira pessoa que encontrasse. (Preparar) O narrador utiliza uma 

expressão para indicar esta decisão do pobre homem como se fosse uma aventura. 

(Preparar-Elaborar) Qual? (Tipologia de questões Pq) 

A-e lançou-se à ventura. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

    Ele encontrou um desconhecido. (Preparar) Como era ele? (Tipologia de questões 

Pq) 

A- magra, pálida, amargurada. 

P-Sim! E que adjetivo sugere que esse desconhecido era alguém triste? (Elaborar) 

A- amargurada. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

    Sugere que ele vivia com amargura. (Elaborar) Podem dar-me um sinónimo 

deste adjetivo? (Elaborar conceitos técnico - linguísticos) 

A-Tristeza. 

P- Isso! (Reforço positivo) 

 

                                                           
1
 Depois da indicação bibliográfica da fonte dos textos trabalhados, indicamos se os mesmos foram 

trabalhados na aula de PLM ou de PLNM. 



TEXTO 4 

 

“Enxovalhamento”, de Nora Baskins (in Costa, F., Mendonça, L. (2013). Diálogos 

Português 7º ano. Porto, Porto Editora: 42) (PLM) 

 

Enxovalhamento 

 

A Amber foi a correr para o lado dela. A professora de ginástica apitou para parar o jogo e 

suspender a pontuação. 

[…] 

"Qual é o teu problema, afinal?", começou a Kelly. Colocou as mãos na cintura e pôs-se à minha 

frente, mas não muito perto. Havia bancadas atrás de mim, e uma parede ao meu lado. O encurralar é um 

aspeto muito importante do "enxovalhar". 

"Terá a ver com aquela saia estúpida com que tu vieste hoje?" A Amber juntou-se ao ataque 

imediatamente. 

Pergunto-me como é que alguém tão má pode ser tão certeira. 

 

 

Professora- A narradora conta-nos uma situação ocorrida na aula de ginástica, em 

que sem querer atingiu uma colega e foi confrontada por outras colegas que a 

envergonharam por causa da saia com que fora para a escola naquele dia. 

(Paráfrase) 

 

P- Assim que a narradora atinge a colega, a professora de ginástica mandou parar o 

jogo e não alterar a pontuação. (Preparar) Que expressão é sinónima de não 

alterar? (Elaborar conceitos técnico- linguísticos) 

      Alunos-suspender. 

      P- Isso! (Reforço positivo) 

          Quando foi confrontada pelas colegas, como se sentiu a narradora? (Preparar-

Elaborar-Tipologia de questões Pq) 

A-Encurralada e enxovalhada. 

P-Sim! 

          Porquê encurralada de acordo com o texto? Qual a expressão que o comprova? 

(Elaborar-Leitura de implícitos/explícitos - Tipologia de questões Pq) 

A- Não tinha como fugir, pois havia bancadas atrás de mim, e uma parede ao meu 

lado. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

O narrador apresenta uma justificação para essa atitude das colegas e que não terá a 

ver com o facto de ter atingido uma colega com a bola. (Elaborar - Leitura de 

implícitos) 

Qual é a justificação? 

A- O facto de ter ido para a escola com uma saia estúpida. 

        P- Muito bem! (Reforço positivo) 

      Mas uma saia pode ser estúpida? Qual o verdadeiro significado de estúpida 

neste contexto? (Elaborar - Leitura de implícitos) 

A-Talvez seja uma saia fora de moda. 



P- Sim! (Reforço positivo) 

            O que acham da atitude das colegas da narradora? Acham correta? (Apelo à 

experiência dos aprendentes) 

A- Não, pois não havia motivo para a encurralarem; ela tem direito a vestir-se 

como quiser, mas, pode sempre ser gozada pelos outros, porque a saia está fora 

de moda.  

 

TEXTO 5 

 

“Redação”, João Aguiar (in Costa, F., Mendonça, L. (2013). Diálogos Português 7º 

ano. Porto, Porto Editora: 54) (PLM) 

 

Redação 

 

Não hesitou mais. Sentou-se à mesa de estudo, pegou em três folhas o papel. Claro que iria escrever o 

texto à mão, a esferográfica, e não no computador da mãe, porque, desse modo, as tais três páginas precisariam de 

muito mais palavras para ficarem cheias.  

 

Professora - O primeiro parágrafo do texto informa que uma personagem, Sebastião, se 

sentou à mesa para escrever à mão um texto. (Paráfrase) 

 

Em início de frase, existe um verbo que significa que o Sebastião decidiu escrever o 

texto. (Pista de localização) 

De que verbo se trata? 

Alunos - “Hesitou”. (Responder) 

P- Muito bem! (Reforço positivo). 

Quem não hesita tem a certeza do que quer fazer. (Elaborar) 

Quais os preparativos para a redação do texto? O que fez Sebastião antes de começar a 

escrever? (Preparar) 

A- Sentou-se à mesa de estudo, pegou em três folhas de papel e numa esferográfica. 

(Responder) 

P- O Sebastião decide escrever o texto à mão, ou seja, com a esferográfica, 

manualmente. (Preparar-elaborar).Porquê? (Tipologia de questões Pq ) 

A- Para não precisar de escrever mais páginas. (Responder) 

P- Ele não gostava de escrever. Qual a frase que nos indica isso? (Preparar-Elaborar-

leitura de implícitos) 

A- “Claro que iria escrever o texto à mão […] e não no computador da mãe, porque 

[…] as tais três páginas precisariam de muito mais palavras para ficarem 

cheias.” (Responder) 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

 

 

 



E então foi ele, o seu próprio texto, quem lhe pregou a partida. 

Subitamente, as letras que Sebastião escrevera na folha ganharam vida própria. Começaram a mexer-

se, como se fossem insetos. As palavras desfizeram-se, cada letra deslizava silenciosamente sobre a 

superfície branca do papel, cada letra tomava uma direção diferente, deslocava-se em linhas retas, ou 

curtas, ou em ziguezague; algumas iam mesmo até às bordas da folha, depois voltavam para trás. De 

queixo caído, os olhos muito abertos, Sebastião observava aquela dança das letras e não compreendia como 

aquilo era possível. 

 

 

P- Este parágrafo indica que acontece algo de novo - o texto, as letras começam a 

mexer-se e Sebastião ficou espantado e não queria acreditar no que via. (Paráfrase -

Preparar) 

Na primeira linha, a expressão pregar partida significa fazer algo que surpreende. 

(Preparar-elaborar) 

Neste caso, refere-se a quê? (Tipologia de questões Pq) 

A- Ao texto. 

P- As letras do texto ganharam vida, ou seja, começaram a mexer-se. (Elaborar -

preparar). Qual a frase que apresenta esta ideia? 

A- “Subitamente, as letras que Sebastião escrevera na folha ganharam vida própria. 

Começaram, a mexer-se […].” (Responder) 

P- E mexiam-se como se fossem insetos. As letras estão a ser comparadas a insetos. 

(Preparar-elaborar) 

As palavras desfizeram-se, ou seja, as letras que as formavam saíram das palavras e 

passearam sobre a folha de papel. (Preparar) 

As letras fizeram vários movimentos na folha de papel. Quais? (Tipologia de questões 

Pq) 

A- Deslizaram, em direções diferentes, deslocaram-se em linhas retas ou curvas ou 

em ziguezague. 

(Responder). 

P-Sebastião ficou muito espantado com o que via. No início da última frase deste 

parágrafo, existem duas expressões, que significam esse espanto. (Preparar - Pista de 

localização) Quais? 

A- “De queixo caído”, “os olhos muito abertos”. (Responder) 

P- Sebastião não conseguiu perceber como os movimentos das letras que pareciam uma 

dança eram possíveis. (Preparar) 

Qual a frase que apresenta estas informações? 

A- “Sebastião observava aquela dança das letras e não compreendia como aquilo 

era possível. (Responder) 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

 

 

 

 

 

 



TEXTO 9 

 

“Avó e neto contra vento e areia”, Teodolinda Gersão (in Costa, F., Mendonça, L. 

(2013). Diálogos Português 7º ano. Porto, Porto Editora: 121) (PLM) 

 

Avó e neto contra vento e areia 

Até se levantar o vento. 

Na verdade não se percebeu por que razão de repente o céu se toldou e se levantou cada vez 

mais vento. Deixou de se ver o azul, debaixo de nuvens carregadas, e a areia começou a zunir em volta. 

O vento levantava a areia, cada vez mais alto, a areia batia na cara e era preciso semicerrar as 

pálpebras para não a deixar entrar nos olhos. 

- Que coisa, disse a avó.         

 

Professora – Neste pequeno excerto, o narrador apresenta uma situação que altera um 

momento inicial de mais calma, ideia que é transmitida com o advérbio até. Até se 

levantar o vento, altura em que o céu escureceu, a areia levantou-se e batia na cara e exigia 

que se fechassem as pálpebras para não a deixar entrar nos olhos. (Paráfrase) 

 

De acordo com este excerto, qual o momento em que a situação inicial se altera? (Elaborar) 

Alunos - Quando o vento se levanta. 

P- Ou seja? (Elaborar) 

A- Quando aparece um vento forte. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

     E porque se levantou o vento? (Tipologia de questões Pq) 

A- Não se sabe. 

P-Como ficou o céu? (Tipologia de questões Pq) 

A-Escuro. 

P-Qual a palavra do excerto que significa o mesmo? (Elaborar) 

A- o céu se toldou, Deixou de se ver o azul. 

P- As nuvens ficaram carregadas. Ou seja? (Elaborar-Linguagem) 

A-Escuras. 

P-E que mais aconteceu? 

A-A areia começou a zunir. 

P-E a areia zune? (Elaborar – Linguagem) 

A -Não. 

P-Então que significa neste contexto? (Elaborar – Linguagem) 

A- Que a areia fazia barulho, levantada pelo vento. 

P- Isso mesmo! (Reforço positivo) 

    O vento era tão forte que as personagens tiveram que fazer algo para a areia não entrar nos 

olhos. O quê? (Tipologia de questões Pq) 

A- Fecharam um pouco as pálpebras. 

B- P-Qual a palavra com esse significado que está no excerto? (Elaborar – 

Linguagem) 

A-semicerrar. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 



TEXTO 10 

 

“Regresso à vida”, Rudyard Kipling (in Costa, F., Mendonça, L. (2013). Diálogos 

Português 7º ano. Porto, Porto Editora: 58) (Apoio - PLM e PLNM) 

 

Regresso à vida 

Eis que o acordou um som de buzina, como aquela que anunciava o jantar numa escola em que 

andara nos Adirondacks. Pouco a pouco, foi-se lembrando de que era Harvey Cheyne, de que morrera 

afogado nas águas do mar; tão fraco se achava, todavia, que lhe não era possível ligar ideias. As narinas enchiam-

se-lhe de um cheiro novo. Sentia-se submerso numa humidade viscosa, que lhe dava calafrios por toda a 

espinha,  c inteiramente molhado de água salgada. Quando abriu os olhos, percebeu que se achava à 

superfície do mar - o qual se agitava à volta dele em líquidas colinas prateadas-, estendido sobre peixes meio-mortos, e 

olhando para sa costas de um homem forte que estava vestido de camisola azul, olhando para as costas de um homem forte 

que estava vestido de camisola azul. 

 

Professora - No primeiro parágrafo deste texto, ficamos a saber que a personagem 

principal se chama Harvey Cheyne e que acorda na areia do mar depois de quase se ter 

afogado, olhando para um homem que estava de costas. Estava fraco, sentia-se confuso 

e parecia – lhe que estava molhado de água salgada. 

 (Paráfrase) 

 

Harvey Cheyne acordou com um som que lhe fez lembrar a escola onde andara. 

(Preparar) Qual? (Tipologia de questões Pq) 

Alunos-Sim, um som de buzina. (Responder) 

P- Era um som de uma escola onde andara; um som que ele conhecia, portanto. 

(Elaborar) 

 Quando acordou, ainda demorou algum tempo a perceber o que se passara. (Preparar) 

Qual a expressão que nos indica isso? 

A- Pouco a pouco foi-se lembrando. (Responder) 

P-E de que se lembrou ele? 

A- Do seu nome e de que se tinha afogado no mar. (Responder) 

P-O seu estado psicológico é de confusão. Ele não tinha ideias claras. (Preparar) Quase 

no final da linha 4, há uma expressão que quer dizer isto. (Pista de localização) Qual? 

A- Não era possível ligar ideias. (Responder) 

P- Quando ligamos ideias, significa que estamos lúcidos e conseguimos pensar em 

condições (Elaborar). 

Repara na nas linhas 4-6. Quando acorda, esta personagem sente várias coisas. 

(Preparar) Que coisas? 

A-Cheiro novo, molhado de água salgada. (Responder) 

P-Sentia também o seu corpo pegajoso, o que se deveria provavelmente ao sal da água 

do mar onde estava. (Elaborar-preparar) 

Qual a palavra que sugere isto? 

A-Humidade pegajosa. (Responder) 



P- No último período deste parágrafo (linhas 6-9), ficamos a saber que apenas quando 

abriu os olhos se apercebeu de que estava à superfície do mar. Havia ondas que faziam 

espuma e peixes meio-mortos. (Paráfrase-preparar) 

Qual a expressão que se refere às ondas do mar e que se encontra na linha 8? (Pista de 

localização) 

A-Líquidas colinas prateadas (Responder) 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

É uma metáfora que o narrador utiliza (Elaborar-reforçar-confirmar) 

 

TEXTO 12 

 

“A bola”, de Luís Veríssimo (in Costa, F., Mendonça, L. (2013). Diálogos Português 

7ºano. Porto, Porto Editora: 109) (Apoio - PLNM) 

 

A bola 

 

O garoto disse "Legal" mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a 

cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual 

de instrução fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para a garotada se interessar. 

 

Professora – Neste excerto, o narrador apresenta um pai, entusiasmado com uma bola, 

e seu filho, que estava mais interessado em ver televisão. (Paráfrase) 

 

Este texto foi escrito por um autor brasileiro, pelo que o Português é do Brasil. Nele, 

podes encontrar palavras que não se utilizam no Português. Vamos tentar identificá-las? 

(Preparar - Elaborar-Linguagem-Apelo aos conhecimentos anteriores dos alunos) 

(A professora apresenta várias hipóteses de escolha e dialoga com o aluno sobre o 

léxico.) 

Aluno – Garoto, "Legal", tela, garotada. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

     E que significarão no excerto? (Elaborar-Linguagem) 

A-Rapaz, ser fixe, o ecrã de televisão, os jovens. 

P-Sim, senhor! (Reforço positivo) 

     Das duas personagens qual a que está mais interessada na bola? (Elaborar) 

A-O pai. 

P-Porquê? (Tipologia de questões Pq - Elaborar-leitura de implícitos) 

A-O filho não desviava os olhos da TV, mas o pai cheirava a bola e segurava-a. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

     Achas que o pai estava a gostar de cheirar a bola? (Elaborar- Leitura de implícitos) 

A- Sim! 

P-Qual a parte do excerto que o comprova? (Elaborar- Leitura de implícitos) 

A- Tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. 

P- Sim, o pai estava a tentar imaginar esse cheiro. E que expressão sugere essa 

imaginação? 

   A-Recapturar mentalmente 



    P-O pai, a certa altura, sente que o filho não estava minimamente interessado na bola, 

mas sim na TV. Então, lembra-se de uma possível forma para resolver o assunto. 

Como? 

A- Arranjar um manual de instruções em inglês para os jovens, a garotada, se 

interessar. 

P- Isso! (Reforço positivo) 

 

TEXTO 13 

 

“A pirata”, de Luísa Costa Gomes (in Costa, F., Mendonça, L. (2013). Diálogos 

Português 7º ano. Porto, Porto Editora: 116) (Apoio - PLNM) 

 

A pirata 

 

Mary achou que ele estava a tratá-la como se ela não valesse nada. Isto desagradou-lhe profundamente 

e ela viu o seu amor por Bastiaan prestes a ir por água abaixo. Para não ter de o magoar, levantou-se e 

afastou-se. Não sem antes  lhe dar um valente safanão e um estalo e um calduço na testa. Mas, sem querer 

confessá-lo, estava bastante confusa. O que diriam os seus camaradas, os seus amigos, e todos os outros, 

quando soubessem que era uma rapariga? Qual seria o castigo para querer fazer-se passar por rapaz? 

Mas para ficar com Bastiaan seria preciso confessar que era rapariga e revelar a todos o que realmente era. 

 

Professora – O narrador apresenta-nos Mary, que se disfarçou de pirata. Está a falar com 

Bastiaan que ama. Como ele a estava a tratar mal, ela ficou magoada e afastou-se, dando-lhe 

um safanão e uma palmada na cabeça. Preocupava-a a reação dos outros piratas e o possível 

castigo que lhe dariam quando descobrissem que ela era uma rapariga. Mas confessar que era 

uma rapariga era necessário para ficar com Bastiaan. (Paráfrase) 

 

Quais as personagens de que fala este excerto? (Tipologia de questões Pq) 

Alunos – De Mary, Bastiaan e seus colegas. 

P- Que faziam eles? (Tipologia de questões Pq) 

A-Eram piratas. 

P- No momento em que começa a narração, Mary falava com Bastiaan. (Preparar) 

Que sentia Mary por ele? 

A- Gostava dele. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

     Houve algo que desagradou a Mary. O quê? (Tipologia de questões Pq) 

A- A forma como Bastiaan estava a tratá-la. 

P- E como era? (Tipologia de questões Pq) 

A-Como se ela não valesse nada. 

P- Ou seja? (Elaborar-Leitura de implícitos/explícitos) 

A- Para ele, ela não tinha valor, não tinha importância. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

          Como reagiu Mary a essa situação? (Elaborar-Leitura de implícitos/explícitos) 

A- Não ficou satisfeita. 



P-E que aconteceu ao amor que ela sentia? Desapareceu logo ou ficou? 

A- Desapareceu. 

P-Qual a expressão que o indica? 

A- Prestes a ir por água abaixo. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

P- Que fez Mary quando se afastou? (Elaborar) 

A- Deu-lhe um valente safanão e um estalo e um calduço na testa. 

P-Sim, mas que significa isso? (Elaborar) 

A- Que o abanou, lhe deu uma estalada e uma belinha. 

P- Uma quê? 

A- Uma pancada na cabeça. 

P-Ah! Ok! Muito bem! (Reforço positivo) 

    Mary estava preocupada com uma situação. Qual? (Tipologia de questões Pq) 

A- Ser rapariga e todos pensarem que era um rapaz. Ela não saboia que diriam ou que 

castigo teria. 

P- De qualquer forma, que precisava ela de fazer para ficar com Bastiaan? (Tipologia de 

questões Pq) 

A- Seria preciso confessar que era rapariga e revelar a todos o que realmente era. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

 

 

TEXTO 14 

 

“O camponês astrólogo”, de Ítalo Calvino (in Costa, F., Mendonça, L. (2013). 

Diálogos Português 7º ano. Porto, Porto Editora: 132) (Apoio - PLNM) 

 

O camponês astrólogo 

 

Tinham sido estes criados a roubar o anel, e com a consciência pesada que tinham, as olhadelas que 

lhes lançava Camarão sempre que entravam, para se dar ares de pessoa de autoridade, pareciam-lhes 

olhares de suspeita. Começaram a ter medo de serem descobertos, e nunca mais acabavam com as 

reverências e as atenções: "Sim, senhor astrólogo! Às suas ordens, senhor astrólogo!” 

 

Professora – Este excerto apresenta-nos uns criados que roubaram um anel pelo que 

sentiam remorsos e não queriam ser descobertos por outra personagem que era um 

astrólogo, chamado Camarão, pelo que eram muito atenciosos e educados com ele, 

porque tinham medo de ser descobertos. (Paráfrase) 

 

                       Quem roubou o anel? (Tipologia de questões Pq) 

Alunos - Os criados. 

P- Sim! 

     Eles sentiam-se bem ou mal com esse roubo? (Elaborar) 

A- Mal, com remorsos. 



P-Qual a expressão do excerto que o indica? (Elaborar) 

A- Consciência pesada 

P- Isso! 

          Camarão fez alguma coisa que fizesse os criados desconfiar de que ele sabia o 

que eles tinham feito? (Preparar-Elaborar - Leitura de implícitos-explícitos) 

A- Sim.  

P-O quê? (Tipologia de questões Pq) 

A- Olhava-os como se suspeitasse deles. 

P- Os criados tinham medo de ser descobertos e por isso como se comportavam em 

frente do Camarão? 

A- Nunca mais acabavam com as reverências e as atenções 

P- Ou seja? (Elaborar) 

A- Eram muito atenciosos e educados com ele. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

 

TEXTO 15 

 

“Os passos de D. Leonor”, lenda europeia (in Costa, F., Mendonça, L. (2013). 

Diálogos Português 7º ano. Porto, Porto Editora: 132)  

 

A propósito da narrativa lenda europeia, existente no manual de Português (pg14), 

uma das aulas de apoio seguiu as etapas do ciclo R2L (Apoio - PLM e PLNM).  

Preparação para a Leitura  

 

Orientação para o Campo 

Tratando-se de uma lenda, conteúdo já estudado pelos alunos no 2º Ciclo, apelámos aos 

seus conhecimentos anteriores, como forma de construir o Campo e fazer a explicitação 

temática através do conhecimento contextual. 

 

Professora - O que é uma lenda? (Conhecimento contextual) 

Alunos - Uma história que mistura realidade e fantasia para explicar algo; é uma 

história. 

P- Conhecem outras lendas? (Apelo ao conhecimento e experiência dos alunos) 

A- Por exemplo, a Lenda da Caparica, a lenda do Galo de Barcelos… 

P- Este texto fala do que esteve na origem dos nomes de duas localidades: Os Passos de 

Dona Leonor e O Sítio de Dom Rodrigo.  

 

Identificação do Campo (field) 

 

Participantes-duas famílias e seus filhos 

Atividades/processos-rivalidade/mosteiro/encontro/surpresa/morte 

Circunstâncias-inimizade/rivalidade/amor/separação/reencontro/morte 

 



Orientação para o Género 

 

Apresentámos a estrutura da narrativa na orientação para o género, introduzindo 

metalinguagem da ABG, identificando as várias etapas e o seu conteúdo. 

(A metalinguagem utilizada permitiu aos alunos tomarem consciência de que uma 

narrativa implica etapas de construção para fazer sentido, constituindo um todo 

coerente.) 

 

Apresentação da estrutura do texto 

 

A Narrativa tem várias etapas e é escrita com um objetivo. 

Pretende informar, mas também envolver o leitor naquilo que é narrado e organiza-se da 

seguinte forma:  

Um enquadramento designado Orientação (introdução de metalinguagem) 

Neste, apresentam-se as personagens, localização… 

Quando surge um problema, um conflito, que representa uma Complicação. 

As personagens podem reagir às situações-Avaliação. 

E, por fim, há o desfecho do texto, a Resolução. 

 

Este texto está organizado em quatro partes: 

Na primeira, o narrador apresenta a Orientação, enquadramento inicial. 

P- Onde? 

A- Linhas 1-4; 

Na segunda parte, o narrador apresenta as consequências do amor de Rodrigo e Leonor 

e como se encontravam. 

P- Onde? 

A- Linhas 5-22 

Na 3ª parte, surge uma Complicação, certa noite (Pista de localização). 

P- Onde? 

A- Linhas 23-32 

Na 4ª parte, o narrador apresenta a conclusão. 

P- Onde? Linhas 33-36 

A- Linhas 33-36 

 

Leitura Detalhada 

 

É o centro do ciclo de interação escorada (scaffolding-amparo). 

A leitura detalhada implicou um processo de scaffold, interação e compreensão crítica, 

leitura orientada por sequência / parágrafo, neste caso, embora, geralmente, seja frase a 

frase. 

Começámos por fazer a paráfrase de cada sequência, trabalhando o significado 

das palavras no texto. 

Registo efetuado a partir de notas e memória: 

 



Os passos de Dona Leonor 

Viviam em tempos em Peniche dois homens ricos e poderosos que se odiavam mortalmente. Sucedeu 

que o filho de um deles, Rodrigo, e a filha de outro, Leonor, se amavam com a mesma intensidade com que 

as suas famílias se desatestavam. 

Costa, F., Mendonça, L. (2013). Diálogos Português 7ºano.Porto, Porto Editora:14. 

 

 

P- Já vimos que a primeira parte do texto está no primeiro parágrafo, certo?  

Preparação e reforço positivo de alunos mais fracos 

A- Sim, ‘stora! 

P- Este parágrafo fala do espaço, personagens e relações entre elas. 

Em Peniche, havia dois homens de famílias ricas que se odiavam, mas cujos filhos, 

Rodrigo e Leonor, se amavam. (Paráfrase) 

P - Onde ocorre a ação? (Identificação, tipologia de questões Pq) 

A-Em Peniche. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

P- Quem são as personagens? (Identificação, tipologia de questões Pq) 

A-Dois homens e seus filhos, Rodrigo e Leonor. 

P-Qual a relação entre os dois homens? Boa ou má? (Implícitos) 

A- Má. 

P-Porquê? 

A- “odiavam-se mortalmente”. 

P-É isso mesmo! 

P-Vamos sublinhar as palavras principais, ok? E, já agora, tomemos notas sobre o que 

acabámos de dizer. (Instrução) 

Neste parágrafo, mais ou menos a meio (Pista de localização), há uma palavra que é 

sinónimo de aconteceu. Qual?  

A- Sucedeu. 

P-Exatamente! 

 

Tal idílio repugnava igualmente aos pais dos dois e Rodrigo foi obrigado pelo seu a professar no 

mosteiro Jerónimo da Berlenga. 

Costa, F., Mendonça, L. (2013). Diálogos Português 7ºano.Porto, Porto Editora:14. 

 

P- No segundo parágrafo, ficamos a saber que, devido a esse amor, Rodrigo teve que ir 

para um mosteiro. (Paráfrase) 

Existe uma relação importante para o desenvolvimento da história - o amor e o ódio. 

(Elaboração) 

Amor, no segundo parágrafo, é sinónimo de que palavra, ou seja, qual a palavra que tem 

o mesmo significado? (Elaboração) 

Qual a palavra que traduz a relação entre Rodrigo e Leonor? (Identificação, implícitos) 

A-Idílio (Seleção) 



P- Os pais dos dois não viam com bons olhos esse idílio. Qual a palavra do 2º parágrafo 

que o diz? É um verbo. (Elaboração) 

A- Repugnava (Identificação de léxico, palavras no texto) 

P-E qual a consequência desse amor para Rodrigo? O que lhe aconteceu? 

(Identificação) 

Repara na expressão professar no mosteiro. Que significará neste contexto? Quem vive 

em mosteiros? (Apelo a conhecimentos anteriores) 

A- Os padres.  

P-Então, que significará a expressão professar, aqui? 

A- Entrar? 

P-Exato! Muito bem! (Confirmação e reforço) 

P-Então que aconteceu a Rodrigo?  

A- Tornou-se padre. 

P-De livre vontade? 

A- Não! 

P-Qual o verbo que o indica? (implícitos) 

A- Foi obrigado (Os alunos sublinham) 

 

Este mosteiro estava separado do Cabo Carvoeiro apenas por um pequeno estreito. 0s monges habitaram-no 

durante um século mas os assaltos dos ingleses e dos corsários argelinos obrigaram-nos a mudar-se para 

Vale-Bem-Feito, onde construíram um novo edifício.  

P- No 3º parágrafo, o narrador fala do mosteiro para onde ele foi; que estava separado 

do Cabo Carvoeiro por um estreito e cuja localização teve que mudar por causa dos 

assaltos piratas e dos ingleses. (Paráfrase) 

Significa isto que com este parágrafo ficamos a conhecer melhor este mosteiro, certo? 

Então que nos diz a respeito da sua geografia? 

A- Que estava separado do Cabo Carvoeiro por um estreito. 

P-E a respeito da sua história? 

A- A sua localização teve que mudar por causa dos assaltos piratas e dos ingleses. 

P-Qual a palavra que aparece neste parágrafo como sinónimo de piratas? (Elaboração) 

A-Corsários. 

P- Muito bem. 

Num resumo, não aparecem pormenores nem descrições, a não ser que sejam muito 

importantes para a ação. Será que devemos sublinhar algo neste 3º parágrafo? 

(Elaboração) 

 

Acatou as ordens do pai e tomou os hábitos, com o coração destroçado. O seu único consolo era uma 

vaga esperança de que o tempo suavizasse o ódio que separava as duas famílias e tornasse possível a sua 

união com Leonor. Eis como, no entanto, depressa encontrou uma maneira de escapar à sua prisão e de 

tornar a separação menos cruel. Muitas noites, quando os outros frades já se haviam recolhido, Rodrigo 

A- ín^tnut, l. B- f «MH ir ilinplrii v puro, 1. 

C- viviam 

D- i ''»nleht, ii*-

Bem-Fe!to, '-

carvoeiro, 

E- ii>ramavam-

*n 



abandonava silenciosamente o mosteiro e, acompanhado por um velho pescador, cruzava o estreito que 

separa a Berlenga do Cabo Carvoeiro numa pequena embarcação.  

 

P- No 4º parágrafo, ficamos a saber que Rodrigo fez o que o pai o mandou fazer. Tinha 

esperança de que com o tempo as duas famílias se unissem. Com a ajuda de um velho 

pescador, havia noites em que saia do mosteiro. (Paráfrase) 

Qual a expressão do texto que traduz a reação de Rodrigo e que está em posição de 

início de frase? (Pistas de localização para exploração dos significados de palavras 

desconhecidas) 

A-Acatou as ordens do pai 

P-Então, acatou é sinónimo de? (Elaboração) 

A-Aceitou, respeitou. 

P-Qual a expressão que significa que se tornou padre? 

A-Tomou os hábitos. 

P-Qual o estado de espírito com que o fez? (Implícitos)  

De coração destroçado. 

P- Ou seja? (Explicação de conceitos) 

A- Triste 

P- Mas, ele estava confiante, esperançoso de que acontecesse algo. O quê? 

A- De que o ódio acabasse e que a união fosse possível. 

P-A expressão eis como apresenta uma novidade. Qual? (elaboração, identificação, 

implícitos, tipologia de questões Pq) 

A- Arranjou forma de sair do mosteiro. 

P- E isso acontecia quando? (Tipologia de questões Pq ) 

A- Muitas noites. 

 

TEXTO 16 

 

Leitura Detalhada do texto “Lago rico”- PLM e PLNM (in Costa, F., Mendonça, L. 

(2013). Diálogos Português 7º ano. Porto, Porto Editora: 132) (Apoio - PLM/PLNM) 

 

Professora- Este primeiro excerto (linhas 1-7) apresenta um Lago Rico (localização 

espacial), que era uma lagoa muito bonita onde tudo na natureza estava bem. 

(Paráfrase) 

 

P- O narrador descreve esta lagoa, com adjetivos, como por exemplo? Vamos sublinhá-

los? (Instrução) 

A-Bonito, branca, grandes. 

 P-Nomes da natureza, como por exemplo? Sublinhemos. (Instrução) 

A-Pássaros, bichos, lagoa, capim, areia, arraias-de-fogo, aves pernaltas. 



P-No segundo texto (linhas 15-19), ficamos a saber que os homens apareceram na lagoa 

e mataram animais, assustando-os. Eles alteraram a estabilidade que existia, gerando 

uma complicação (Paráfrase) 

 E qual foi a primeira reação dos bichos? 

A- Não fugiram. 

P-Porquê? (Pq) 

A- Não estavam acostumados. 

P- Que fizeram os homens? (Pq ) 

A- Mataram bichos. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

P-Existe uma metáfora em madeirinhas escuras com cano de ferro. Ou seja, o narrador 

faz uma comparação sem usar o advérbio “como”. A que se refere o narrador? 

(Elaboração-conceitos técnicos) Reparem nas palavras cano e ferro. Sublinhem esta 

expressão, sff! (Instrução) 

A- Às armas. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

A- Metáfora de armas. 

P-A descrição da morte dos bichos pelos homens é agressiva - o animal estrebuchava. 

Sabem o que significa? (Elaboração- explicações) 

A- Mexer-se até morrer de vez.  

 

No segundo excerto (linhas 25-35), ficamos a saber que os animais viviam escondidos 

dos homens, viviam de noite, enquanto, durante o dia, os homens matavam animais para 

aproveitar o peixe e peles. (Paráfrase) 

 

P-Como reagiram os animais em geral à presença dos homens? (Pq) 

A- Ficaram apavorados e fugiam. 

P- Porquê? (Pq) 

A- Eles matavam. 

P- Quando viviam? (Pq) 

A- De noite. 

 

Em momentos de diálogo que sugerem conselhos dos animais entre si, aproveitámos 

para relembrar o presente do imperativo suprido pelo conjuntivo para sugerir o receio 

dos animais em relação aos homens. (Elaboração - vocabulário, expressividade) 

 

P- Que palavras situadas na linha 31 sugerem os sentimentos dos animais? Sublinhem-

nas. (Pista de localização-instrução) 

A-Angústia e fuga. 

P- Sentir angústia acontece em certas situações. Reparem: O meu pai vai ser operado 

amanhã. Não sei o que vai acontecer. Sinto-me angustiado. (Elaboração-conceitos) 

Qual será o significado de angústia? (Pq) 

A-Tristeza? Preocupação? 

P-Sim. Muito bem! (Reforço positivo) 



P-Tendo em conta o que vimos até agora, o que podemos dizer sobre a relação dos 

animais e dos homens com a lagoa? Era boa? Má? (Leitura de implícitos) 

A- Boa com os animais; má com os homens. 

P-Porquê? (Pq) 

A- Os animais admiravam; os homens aproveitavam-se. 

P-Qual a frase que o comprova? (Leitura de implícitos) Sublinhem-na. (Instrução) 

A- Os homens nem tinham tempo para dormir, de tanta pele para esticar, de tanto 

peixe para salgar. 

 

Realçámos o facto de o tempo verbal predominante na narração ser o pretérito perfeito 

do indicativo, exemplificando, e ainda o facto de a descrição, outro conceito técnico 

(elaboração), ser feito com o pretérito imperfeito do indicativo, para que os alunos se 

apercebam da relação entre a forma, conteúdo e seu significado. 

 

No terceiro excerto (linhas 45-47, 52-55), ficamos a saber que os animais resolveram 

reunir-se para tomar uma decisão: alimentar um jacaré para os homens caçarem como 

um presente. (Paráfrase) 

 

P- Que decidiram fazer os animais? 

A-Uma reunião. 

P-E que decisão tomaram? 

A-Dado que os homens queriam jacarés, sugeriram que escolher um jacaré novo, que 

alimentariam para ficar com uma boa pele para dar de presente aos homens. 

 

No quarto excerto (linhas 64-65, 73-74), ficamos a saber que os animais procuraram um 

jacaré com as qualidades necessárias para dar como presente aos animais. Como era 

bem tratado, os outros jacarés tinham inveja. (Paráfrase) 

 

P- Neste texto aparece a palavra sacrifício. O que significa neste contexto? Vamos 

sublinhar a palavra, ok? (Instrução) 

A-O jacaré devia oferecer-se aos homens; ser morto, caçado. 

 

A certa altura, os alunos perguntaram por que razão os bichos diziam jacarezinho, o que 

foi motivo para introduzir o conceito de diminutivo e sua expressividade 

contextualizada (Elaboração).  

Pedimos aos alunos que pensassem o que significaria o diminutivo no contexto. 

P-O jacaré ia ser sacrificado, ou seja? 

A- Iam matá-lo. 

P- Que acham disto? Acham correta a decisão dos outros animais? 

(Elaboração- discussão) 

 

Entrámos, então, na leitura expressiva do momento final do texto -a Resolução da 

situação, apresentada em vários episódios, onde nos deparamos com momentos de 

Avaliação/reações das personagens face a acontecimentos e outras personagens. 



 

Repara, por fim, no último excerto (linhas 82-83,89-93), onde ficamos a saber que, certo 

dia, os velhos da região foram examinar o jacarezinho, o Rei, e disseram-lhe que estava 

na hora de se ir oferecer aos homens para salvar a sua espécie, pois como Rei tinha 

obrigações, ou seja, devia fazê-lo. (Paráfrase) 

P-Certo dia, um dia (parágrafo situado quase no fim do texto-pista de localização), 

quem foi ver o Rei? 

A- Os velhos da região vieram examinar o Rei. 

P- Que contaram ao Rei? (Pq) 

A-Qual o seu destino. (Pq) 

P- Que era? (Pq) 

A-O seu sacrifício para garantir que os outros jacarés sobreviveriam. 

P-E quais as razões que o narrador refere para tal? (Pq) 

A- Para a sobrevivência dos outros jacarés e porque um Rei tinha obrigações. 

P-Como termina, então, a história? (Pq) 

A-Com a morte do Rei. 

P-Então, finalmente, a que se refere escuras. Será a petróleo? 

A- Não. É ao sangue do jacarezinho, por exemplo. 

P- Mas também podemos dizer que esta ideia de águas escuras e tristes reforça o quê? 

(Elaboração-conceitos, vocabulário, expressividade, explicações) (Pq) 

A-A tristeza do jacaré. 

P- Mas também aceitação. Qual a palavra que o diz? Pensem no que as pessoas fazem 

quando aceitam algo de forma humilde. (Elaboração-conceitos, explicação) 

Sublinhem a palavra. (Instrução) 

A-Abaixando cada vez mais os olhos. 

P- Muito bem 

   Perceberam, agora, o fim da história? 

A- Sim. 

P- Muito bem! (Reforço positivo) 

 

 


