
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Pedro Eanes Lobato 

Materiais de apoio ao trabalho autónomo 

PORTUGUÊS – 8.º ano 

Leitura e Educação Literária – “Saga” 

     Já conheces algumas obras de Sophia de Mello Breyner Andresen.  

     Vais agora ler mais uma: intitula-se “Saga”, e faz parte do livro Histórias da Terra e do Mar. 

     Se não tens o livro, podes facilmente encontrar o texto integral disponível na Internet. 

1. Encontra um exemplar do texto. 

2. Lê a história até ao fim (durante a leitura, assinala as palavras de que não sabes o 

significado, para poderes verificar, num dicionário, o que querem dizer). 

3. No Caderno de Apoio ao Aluno (fornecido com o manual Diálogos 8), a partir da página 3, 

tens exercícios que te vão ajudar a compreender esta narrativa. 

a) Verifica o significado da palavra “saga” (pág. 3). 

b) Na parte C, sobre o texto, realiza as atividades solicitadas. Podes dividi-las em vários 

dias, como se fossem “aulas”. Aqui fica uma sugestão: 

“Aula 1”: Juventude de Hans: exercícios 1 a 7; 

“Aula 2”: exercícios 8 a 13; 

“Aula 3”: Idade adulta de Hans: exercícios 1 a 6; 

“Aula 4”: exercícios 7 a 11. 

“Aula 5”: Velhice de Hans: exercícios 1 a 3. 

“Aula 6”: Actividades gerais (pág. 9): exercícios 1 a 3. 

Nota: para a realização do exercício 2 da página 9 (“aula 6”), podes consultar o ficheiro 

disponibilizado sobre recursos expressivos. 

 

 

Importante:  

1. Se não tiveres o Caderno de Apoio ao Aluno, podes registar-te no site da Escola Virtual 

(pede autorização aos teus encarregados de educação), onde deverás ter acesso a este 

livro em formato virtual, bem como a outros recursos sobre este assunto (vídeos, 

apresentações, exercícios interativos. Pesquisa em Português por “Saga”, “Sophia de Mello 

Breyner Andersen” e “recursos expressivos”). 

2. Podes, igualmente, pedir a um/uma colega ou à professora que te envie as páginas em 

questão em formato de imagem ou de pdf. 

3. Se tiveres dúvidas, esclarece-as com a professora de Português nas salas de aula do Google 

Classroom (8.º A, B, C ou D), ou através do e-mail já fornecido pela professora para a 

entrega de trabalhos. 


