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Elementos intertextuais 

- Romance da Raposa 

- Enciclopédia  

- Cartões  

- Textos 

 

Unidade Didáctica 

Descritores de desempenho 

Conteúdos 

Conteúdos programáticos 

Actividades 

Antes de ler… 
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“Havia três dias e três noites que a  

Salta-Pocinhas, raposa matreira, fagueira e  

lambisqueira, corria os bosques…” 

 

Antes de ler… 

 Activação do 

conhecimento prévio 

Descreve o que irá acontecer à raposa 

Salta-Pocinhas…  

______________________________________  

______________________________________ 

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

__________________________ 
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Ler para aprender a ler! 

                                                                                                                

  

                                                                           Banda Desenhada: 

                                                                          - A Vinheta 

 

 

                                                                               

                                                                                                   

 

 

 

 

 

Romance da Raposa  

  Havia três dias e três noites que a raposa 

Salta-Pocinhas, raposa matreira, fagueira e 

lambisqueira corria os bosques sem conseguir 

deitar a unha a outra caça além de uns míseros 

gafanhotos, nem atinar com abrigo em que 

pudesse dormir, um soninho descansado.   

Desesperada de tão pouca sorte, 

vinham-lhe tentações de tornar a casa dos pais. 

Pois, embora subterrânea, a cama era mais 

quente e segura que em castelo de rei. Lá, não 

faltava galinha ou coelho bravo. Mas temia-se 

da mãe que ao cabo de uma semana de fome... 

(excerto do Romance da Raposa de Aquilino 

Ribeiro) 

 

A leitura 



Programa Nacional de Ensino do Português                                         A Unidade Didáctica 

PNEP - A Unidade Didáctica 2009/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranchas 
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Depois de ler 

Nomes comuns: raposa, 

raposelha,  raposão, coelho, 

texugo,  … 

Nome próprio: 

Salta-Pocinhas, 

Salamurdo, …, 

 

Formas verbais: pudesse, 

conseguir, havia, …, 

 Adjectivos: fagueira, 

lambisqueira, desesperada, …, 

 

Conhecimento 

Explícito da 

Língua 



Programa Nacional de Ensino do Português                                         A Unidade Didáctica 

PNEP - A Unidade Didáctica 2009/2010 

A Escrita: dimensão gráfica e ortográfica - Actividade de ortografia – caça ao erro. 

 Ajuda a Salta-Pocinhas a encontrar os erros que o texugo Salamurdo escreveu.  

Romance da rapoza 

                Avia três dias e três noites que a raposa Salta-Possinhas, raposa matreira, fageira e lanbisqueira corria os bosques 

sem conceguir deitar a unha a outra caça além de uns míseros gafanhotos, nem atinar com abrigo em que pudece dormir, um 

soninho descansado. 

             Dezesperada de tão pouca sorte, vinham-lhe tentassões de tornar a casa dos pais. Pois, embora subterrânea, a cama 

era mais quente e segura que em castelo de rei. Lá, não faltava galinha ou coenho bravo. Todavia, a Salta-Pocinhas temia a 

sua mãe. 

(excerto do Romance da raposa de Aquilino Ribeiro) 

 Faz a correcção das palavras, escrevendo uma, em cada rectângulo 
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Depois de ler… vou escrever para aprender a escrever! 

 

- Imagino o Vizo-rei 

Dom Brutamontes. 

- Vou descrevê-lo. 

BD: uma tira 
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Falar para aprender a falar, a construir e a expressar conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onomatopeias 

 

 

- São palavras ou expressões que 

traduzem sons, movimentos, 

vozes humanas e de animais. 

Ex: UI! UI! UI! UI! 

 

http://www.prof2000.pt/users/cfcarregal/6D2004/GRupo2_Odete&Carlos/Trab4a.htm

