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(Texto) 

O sonho da Manuela 

Isto é um sonho, é claro. 

[…] Na aula de EVT o prof. disse que o meu desenho tinha sido escolhido para 

representar o 6º F na coleção de postais que a escola vai editar para depois  vendermos. A 

essa venda chama-se angariar fundos. Vamos lá a ver se o dinheiro chega para comprar um 

vídeo novo para a escola, porque o que existe, coitado, serve para fazer uma triste 

decoração. 

 O prof. De EVT chama-se Orlando. É alto, magro, usa um brinco na orelha esquerda, 

tem o cabelo comprido muito preto e às vezes trá-lo apertado com um elástico. De tão 

barbeada, a sua cara morena até que parece que brilha […]. Toda a roupa que veste é 

sempre de cor preta. Na escola cochicha-se que ele faz a sua própria roupa, outros dizem 

que é um pintor que também dá aulas, e há quem jure que é de raça cigana. Ninguém tem 

coragem para lhe perguntar porque ele só veio para cá dar aulas este ano. 

 - O desenho da Manuela é muito original – disse o professor. 

 O meu coração começou a bater com muita força. A cara ficou a ferver. 

 O desenho foi afixado no quadro de cortiça que às vezes perde os parafusos e cai da 

parede sem ninguém lhe tocar. […] 

 O meu desenho é mais ou menos assim: uma rapariga de cabelo curtinho e saia 

comprida segura com as duas mãos a escola que traz poisada em cima da cabeça. 

 - Coitadinha da miúda, as pernas parecem duas minhocas… - disse o Miguel, e a 

turma riu. […] 

  - Este desenho pode ter muitas interpretações – disse o professor. 

 Ninguém disse nada. 

 

António Mota, Os heróis do 6º F 
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 Questões sobre o texto: O sonho da Manuela 

1. LEITURA em VOZ ALTA dos 3 primeiros parágrafos 

2. Atenta no texto que acabaste de ler: (CI Q1) 

a. Quem é o autor do texto? 

b. O título do texto que leste é coincidente com o nome da obra de onde é 

retirado? 

3. Este texto poderá ser uma autobiografia? (CI Q2) 

a. Que tipo de narrador está presente no texto?  

b. Dá exemplo de uma frase do texto que justifique a tua afirmação. 

4. Localiza a ação no espaço. (CI Q3) 

5. Que fim vai ser dado aos postais? (CI Q4) 

a. No texto há frases que dão conta de que a escola da Manuela tem 

dificuldades? Dá dois exemplos dessas dificuldades. 

6. Traça o retrato físico do professor. (CI Q5) 

7. “Na escola cochicha-se que …” (linha 10) – Dá uma expressão ou palavra sinónima 

para a frase. (G Q1) 

8. Há um certo mistério à volta do professor. Porquê? (CI Q6) 

9. Como reagiu a narradora ao elogio do professor? (CI Q7) 

10. Concordas com o professor quando diz que o desenho da Manuela pode ter muitas 

interpretações? (PRODUÇÃO ORAL) 

Gramática (G) 

11. “Isto é um sonho” - Repara na 1ª frase do texto.  

a. Identifica a classe de palavras a que pertence cada uma das palavras que a 

compõem. (G Q2) 

b. Qual a subclasse do verbo presente na frase. (G Q3) 

12. Repara na frase “O desenho foi afixado pelo professor.”  

a. Trata-se de uma frase em que o verbo está na voz ativa ou na voz passiva? (G 

Q4) 

b. Faz a análise sintática da frase. (G Q5) 

c. Transforma a frase para voz ativa. (G Q6) 


