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Pré-estudo: 

1. Introdução/ Continuação sobre o estudo da Biografia: 

 O que é uma Biografia? 

 De quem se fazem Biografias? 

 Para que serve uma Biografia? 

 O que poderemos saber/descobrir numa Biografia?... 

2. Procurar/trazer para esta sessão informação sobre Sophia de Mello 

Breyner Andresen (Biografia): 

 Aspectos pessoais; 

 Obra: 

 Quais os livros que escreveu? 

 Que tipo de livros escreveu? 

 Para que faixa etária? 

 ???? 

http://html.editorial-caminho.pt/produtos_genero__q1area_--_3Dcatalogo__--_3D_nivel1_--_3D34381__q236__q30__q41__q5.htm
http://html.editorial-caminho.pt/produtos_genero__q1area_--_3Dcatalogo__--_3D_nivel2_--_3D34420__q236__q30__q41__q5.htm
http://html.editorial-caminho.pt/produto_coleccao_listaprodutos__q1area_--_3Dcatalogo__--_3D_obj_--_3D32649__--_3D_col_--_3DFora_--_2520de_--_2520Colec_--_E7_--_E3o_--_2520-_--_2520Infanto-Juvenil__q236__q30__q41__q5.htm
http://caminho.mediabooks.pt/artigos/detalhe.jsp?v_id=110348
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3. Preencher (pares) de acordo com o tipo de informação uma grelha 

deste tipo ou outra: 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen 

Aspectos pessoais 

Nome Data/local 

de 

nascimento 

Filiação Profissão Casamento/Filhos Outros 

Dados 

relevantes 

      

Obra (nomes de datas de alguns livros) 

Poesia Narrativa Dramático Outros… 

    

 

4. Produção de um texto escrito biográfico baseando-se na grelha. 

 

 

1ª Sessão: 

1. Actividade de antecipação de conteúdo de texto baseando-se no 

título da obra: 

 Preenchimento da grelha: 

 

Planificação da previsão 

Situação Inicial Personagens 

principais/alguma 

caracterização 

Personagens 

secundárias/algum

a caracterização 

Espaço da 

acção 

Tempo da 

acção 

 

 

 

   

Problema 

 

 

Peripécias 

 

 

Resultado/Desfec

ho da acção 
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 Utilizando a grelha antecipar, prever, por escrito, sob a forma de 

narrativa… 

 Leitura aos colegas das diferentes previsões de conteúdos da 

obra… 

 

2ª/3ª Sessão: 

1. Leitura do Quadro I (silenciosa): 

 Observação da mancha gráfica para descoberta do tipo de texto 

desta obra; 

 Quadro1: Para que servem estas divisões nos textos dramáticos? 

 Conhecem outras características destes textos? 

 ???? 

2. Descoberta de palavras desconhecidas e registo (pela memória, pela 

estrutura, pelo contexto, pelo dicionário…):  

3. Durante a leitura silenciosa os alunos (pares) deverão preencher 

uma grelha de caracterização física/psicológica das personagens deste Quadro 

(circundam/sublinham no livro e transcrevem para a grelha): 

4. Preenchimento da grelha: 

 

Caracterização das personagens 

Criança Texto principal Didascálias 

…  

 

 

…  

 

 

…  

 

 

 

5. Leitura à turma dos registos e preenchimento de um poster (no 

quadro) com toda a selecção (não repetida) relativa a cada personagem. 
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Alunos, nas suas folhas, riscam informação desnecessária/inadequada ou 

acrescentam informação não seleccionada; 

6. Baseando-se na grelha, cada par, de acordo com proposta do 

professor, realizará uma descrição escrita da personagem que lhe foi atribuída 

com a respectiva ilustração: 

Pares: 

 A – Personagem… 

 B - Personagem… 

 C - Personagem… 

 D - Personagem… 

 

Descrição Ilustração 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dramatização do I Quadro por alguns alunos. 

 

T.C. Pesquisar por grupos (Trabalho paralelo de Estudo do meio): 

a. Cabo Bojador 

 Onde fica? 

 ????? 

b. Infante D. Henrique: 

 Quem foi? Quando nasceu? Família.... 

c. Gil Eanes: 

 Quem foi? Quando nasceu? Família.... 

 

 

4ª/5ª Sessão: 
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Compreensão na leitura 

1. Reconto, oral, do Quadro I; 

2. Cada par/grupo elabora duas questões para a turma. Alunos podem 

consultar o livro tanto para elaborar as questões como para lhe responder; 

3. Registo das questões e das respostas; 

4. Conhecimento explícito: Nomes? Pronomes? Adjectivos? Graus dos 

adjectivos?... 

5. Actividade de antecipação escrita do 2º Quadro baseando-se no final 

do 1º Quadro; 

6. Leitura aos colegas; 

7. Preenchimento da grelha: 

 

Quadro 1 

Tempo da acção 

 

 

 

 

Espaço da acção 

 

 

Personagens/algu

ma caracterização 

 

Problema 

 

 

Peripécias  

 

8. Cada par de alunos poderá escolher uma das seguintes alternativas: 

 Entrevista ao Infante D. Henrique; 

 Notícia da suposta chegada de Gil Eanes; 

 Entrevista a Gil Eanes; 

 Notícia da suposta chegada. 

9. Revisão: Erros ortográficos, de estrutura (está de acordo com a 

tipologia de uma notícia ou de uma entrevista?...) 
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6ª Sessão: 

1. Leitura silenciosa do Quadro 2. Selecção e preenchimento, durante a 

leitura, da grelha; 

 

Quadro 2 

Tempo da acção 

 

 

 

 

Espaço da acção 

 

 

Personagens/alguma 

caracterização 

 

Desfecho da acção 

 

 

 

 

 

2. Confirmação da antecipação anterior; 

3. Leitura oral; 

Nota) O preenchimento desta grelha, pelos alunos, será difícil atendendo ao 

seu nível etário e conhecimentos. Terão que fazer inferências e tentar perceber 

que estão dois tempos e dois espaços a ser trabalhados. Uma estratégia a 

utilizar será dialogar um pouco acerca desta temática após a auscultação das 

dificuldades detectadas, podendo-se optar por preencher duas grelhas: uma 

para o espaço do cabo Bojador e outra para o espaço da casa do Infante. 

4. Compreensão na leitura: 

 Alunos apresentam os seus esquemas à turma; 

 Descoberta de palavras desconhecidas e registo (pela memória, 

pela estrutura, pelo contexto, pelo dicionário…) … 

 Produção de questões pelos alunos: 

 5 alunos produzem duas questões da primeira folha; 

 5 alunos produzem duas questões da segunda folha; 
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 5 alunos produzem duas questões da terceira folha; 

 …. 

 Registo das questões e das respostas; 

 Resumo (colectivo) do Quadro 2; 

 

7ª Sessão: 

 

1. Reconto oral, por alguns alunos, do Quadro 2; 

2. Caracterização do espaço e preenchimento da grelha; 

 

Caracterização do espaço 

 Texto principal Didascálias 

Cabo Bojador 

 

 

 

 

 

Casa do Infante 

 

 

 

 

 

 

4. Procurar no mapa o Cabo Bojador; 

5. Baseando-se na grelha produzir uma ilustração do Cabo Bojador; 

6. Releitura da carta do Infante. Descoberta de um tipo de vocabulário 

especial próprio de uma época, de um príncipe e de uma forma de 

comunicação epistolar.  

7. Escrever, a pares, uma carta: 

 Planificar: Para quem vamos escrever? Quando é que se passa esta 

acção (No ano anterior? Num tempo passado? Num tempo futuro? O que 

desejo contar? Como terminar a carta?....?); 

 Textualização; 

 Revisão: Erros ortográficos, de estrutura (está de acordo com a 

tipologia de uma carta?...) 

4. Leitura das diferentes cartas aos colegas. 
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8ª Sessão: 

1. Dramatização da obra: 

 Negociação da forma de apresentação: 

 Fantoches? Sombras chinesas? Realização dos 

fantoches… 

 Com os alunos? Realização dos cenários… 

 Negociação da divisão de tarefas (Apresentação à escola? 

Apresentação aos pais? Às turmas do 4º ano?...?): 

 Elaboração dos cartazes de divulgação; 

 Elaboração dos convites; 

 Produção de adereços/Outro material; 

 Sublinhar/circundar as respectivas falas… 

2. Preenchimento da ficha de obra: 

 

Título  

Autor  

Ilustrador  

Ano da Edição  

Editora  

O que mais gostei 

 

 

 

 

 

 

O que aprendi 
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