
A MENINA DO MAR
Introdução do léxico

Actividade oral: com ajuda de flash-card (um peixe, um cavalo marinho, 
uma estrela do mar, um caranguejo, um búzio, um polvo, uma concha). 
Os alunos nomeiam, repetem e caracterizam os animais (cor, tamanho, 
morada...). 

Jogo do loto (adivinhas). O jogo pode ser realizado para desenvolver a 
compreensão oral (perguntas / respostas) ou a compreensão escrita com o 
jogo do loto (ver o jogo e as adivinhas na ficha do aluno). A turma 
divide-se em várias equipas, cada uma recebe:

- um cartão com seis casinhas, cada uma com uma adivinha.
- seis cartas do mesmo tamanho que o cartão, com a soluções 
das adivinhas.

Esconde-se a adivinha com a carta da resposta certa. Ganha a primeira 
equipa que resolve bem todas as adivinhas do cartão. Comprova-se que 
as respostas são as correctas. 

Trabalho com o desenho
Pode-se apresentar o desenho com o retro-projector. 
- Primeira aproximação a partir de perguntas abertas.

● Onde? No fundo do mar 
● Oque é? É um barco (moderno? não; de que época?;
● introdução de uma nau/os descobrimentos/o naufrágio).
● Quais são os animais? 
● Repaso do du lexico intoduzido pelas actividades anteriores. 

- Situação dos diferentes elementos no espaço,
● Os alunos escolhem um elemento do desenho e  situam-no.
● Repasso das preposições já conhecidas e introdução de outras 

novas: debaixo do barco, à esquerda, à direita, dentro do  
barco, ao lado, por cima. 

● Usos do verbo: estar, nadar, passar. 
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Jogo da batalha naval 

Actividade de compreensão oral e interacção oral. 
- Variável n°1 
Divide-se a turma em duas equipas. 
A equipa 1 faz as perguntas: Onde está a estrela do mar? Onde está o … 
A equipa 2 responde: C3, B2, etc. Um ponto por  resposta certa 0 resposta 
errada. Ganha a equipa que obter mais pontos. 

- Variável n° 2 
Divide-se a turma em duas equipas ou pares de alunos. A equipa 1 (ou o 
aluno A) recebe o desenho completo, a equipa 2 (ou aluno B) o que só tem 
o barco e as cartas que têm os outros elementos do desenho (reproduzir 
estes elementos e colá-los em cartas com o mesmo tamanho dos 
quadrinhos do outro desenho) . Para situar estas cartas no lugar certo, 
a equipa 1 (ou o aluno A) debe perguntar à equipa  (ou ao aluno B) onde 
é que se encontra cada elemento e situá-lo segundo a resposta recebida. 

 Exemplo: 
- Equipa 1 (ou aluno A) Onde está o búzio? 
- Equipa 2 (ou o aluno B) Está no quadrado C3. 
Comprovar o resultado com o desenho inicial. 

Com alunos de nível mais avançado, sustituir as respostas A2, B1, etc. 
por outras com frases  com estructuras como está debaixo do barco, à  
esquerda da…, à direita, ao lado do…, por cima de… 
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Actividades com o conto 
A menina do mar, de Sophia de Mello Breyner Andressen

Eleição do excerto
Deve ter relação com as actividades anteriores. Pode ser: 
"Eu sou uma menina do mar. Chamo-me Menina do Mar e não tenho  
outro nome." 
O professor seleciona as frases onde a miúda presenta o polvo, o 
caranguejo, o peixe, simplificando ou tirando os párrafos que considere 
mais difíceis.  
Continua con a descrição do cenário (florestas de algas, prados de 
cochas, cavalos marinhos, grutas) e termina con a adaptação do párrafo 
que evoca  "a grande raia", e "a festa com os tubarões e as baleias". 
Conclui o excerto pela frase: "Por isso sou a bailarina do mar e todos 
gostam de mim." 

Activités de compréhension oral
Leitura. Distribuir a ficha de compreensão oral e fazer duas ou três 
audições, separadas por uma pausa. Ver a ficha e a solução. Os alunos 
devem numerar os desenhos dos animais na ordem que aparecem no 
conto (com mais ou menos ajuda do professor segundo o nível).
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Ficha do aluno
Jogo do loto  (adivinhas) 

1 - Eu ando no fundo do mar e as 
minhas patas são tenazes. 
Quem sou?

A) Sou um cavalo marinho

2 - Chamo-me cavalo, mas não 
tenho patas. 
Quem sou?

B) Sou um caranguejo

3 - Vivo no fundo do mar, mas 
tenho irmãs no céu. 
Quem sou?

C) Sou um polvo

4 - Comigo, os homens podem 
ouvir o ruído do mar. 
Quem sou?

D) Sou uma raia

5 - Sou um peixe de forma 
esquisita. 
Quem sou?

E) Sou um búzio

6 - Sou um animal aquático e 
tenho muitos braços. Quem sou?

F) Sou uma baleia

7 - Sou um peixe muito grande e 
perigoso. Os meus dentes são 
terríveis. Quem sou?

G) Sou um tubarão

8 - Sou um mamífero do mar e 
sou enorme. 
Quem sou?

H) Sou uma estrela do mar
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A menina do mar 

1. Ouve com atenção: Qual é a ordem em que aparecem os nomes destes 
animais? Numera os desenhos na ordem certa. 

2. Ouve com atenção e marca a resposta certa. 
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SOLUÇÕES

Jogo do loto (adivinhas) 
1/B - 2/A - 3/H - 4/E - 5/D - 6/C - 7/G - 8/F 

1. Ouve com atenção: Qual é a ordem em que aparecem os nomes destes 
animais? Numera os desenhos na ordem certa. 
1/4 – 2/2 – 3/1 – 4/8
5/6 – 6/6 – 7/5 – 8/3

2. Ouve com atenção e marca a resposta certa. 

a. A menina só tem o nome de "menina do mar". 
b. A menina pode viver dentro e fora do mar. 
c. O melhor amigo da menina é o peixe. 
d. A menina tem colares de búzios. 
e. A raia tem cara de má. 
f. A raia organiza festas com os tubarões e as baleias. 
g. Nas festas da Grande Raia, a menina dança como uma bailarina. 

Adaptado de http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/ocean/primaire.htm
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