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“Diário de um(a)  descobridor(a)  de palavras”  

 

Nome do/-a aluno/-a: _____________________________________ 

Autor/texto estudado: Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes 

Ano Letivo 2012-2013 - Turma: ______________ 

 

A palavra e 
onde a 
encontrei 

Onde já a ouvi 
ou li antes 

Tento 
adivinhar o que 
ela quer dizer 

O que ela quer 
dizer 

Uso-a numa 
frase 

     
 
 
 
 

 

“Diário de um/-a descobridor/-a de palavras” 

Exemplo de como deves usar o teu diário de palavras 

A palavra e 
onde a 
encontrei 

Onde já a ouvi 
ou li antes 

Tento 
adivinhar o que 
ela quer dizer 

O que ela quer 
dizer 

Uso-a numa 
frase 

Viajantes 
A Árvore, de 

Sophia de 
Mello 
Breyner 
 
 
“Até os 
viajantes 
que por 
ali passavam 
diziam (…)” 

Ouvi numa 
série da 
televisão a 
expressão 
“viajantes 
vindos do 
espaço” 

Reconheço a 
forma verbal 
viaja, que 
também 
encontro em 
viajar 
 
Reconheço o 
Sufixo  -ntes, 
que também 
encontro em 
estudantes 

Viajantes quer 
dizer “pessoas 
que viajam” 
 
Posso 
substitui‐ 
‐la na frase por 
“Turistas”. 

16 de março 
 
 
“Os viajantes 
descansaram 
numa 
estalagem 
à beira do 
lago.” 
 
 
 
 
 

Adaptado de : Inês Duarte (2008). O Conhecimento da Língua: Desenvolver a 
Consciência Linguística - PNEP. Lisboa: DGIDC-ME (pp. 23-24). 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

OFICINA DA ESCRITA- texto de opinião 

Ano lectivo 2012/2013                                Língua Portuguesa, Turma __________ 

Nome do aluno: ________________________________________, nº __________ 

Após a elaboração da tabela comparativa entre as personagens, Dom Quixote e 

Sancho Pança, deves escolher aquela com a qual te identificas. 

A seguir deves escrever um texto de opinião (80 palavras) em que justifiques a tua 

escolha. 

Não te esqueças de: 

- respeitar o tema e o número de palavras indicados e fazer uma chuva de ideias 

inicial (uma listagem de tópicos relacionados); 

- assumir uma posição face ao tema; 

- redigir o texto em primeira pessoa; 

- utilizar marcas que evidenciam o tipo de discurso: 

a) apresentar a opção que fizeste no primeiro parágrafo e os argumentos que a 

validam no segundo. Na conclusão reforça o teu ponto vista. 

b) para expressares o teu ponto de vista podes usar as expressões: “na minha opinião, 

penso que, parece-me, no meu ponto de vista, julgo/considero/creio que, etc.”. 

c) para marcar a progressão do tema e da ideia que defendes podes usar: “para 

começar, em primeiro/ em segundo lugar, por uma parte/por outra, de seguida, 

seguidamente, por fim, finalmente, etc.”. 

d) para concluíres podes usar marcadores como: “em conclusão, por isso, por essa 

razão, portanto, assim, logo, etc.”. 

e) escrever um texto estruturado, coerente e correto (ortografia, pontuação, 

acentuação). 



 

 

 

Ano lectivo 2012/2013 

Língua Portuguesa, Turma __________,  

Nome do aluno: ________________________________________, nº __________ 

Data: ______________ 

GRELHA  DE AUTOAVALIAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

Completa 

Na unidade didática sobre Dom Quixote de la Mancha, pareceu-me muito interessante 

porque_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Esta unidade contém muitas referências culturais e literárias . Interessou-me 

especialmente 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Creio que aprendi muito sobre 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Pareceu-me útil aprender 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Para não esquecer palavras novas o que faço é 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Gostaria de treinar mais atividades (leitura/escrita/oralidade)_____________________ 

porque _______________________________________________________________ 

 


