
Obra: A Fada Oriana, de Sophia de Mello Breyner Andresen 

Atividade: 1-Descoberta dos símbolos da obra no espaço da BE  

                             2- Reconhecimento dos diversos espaços da BE 

1- Descobre os símbolos relacionados com a obra de Sophia de Mello Breyner 

Andresen, A Fada Oriana, através dos diferentes significados que te são 

disponibilizados. 

 

a) Trata-se de uma antiga profissão ligada à moedura de cereais, especialmente à 

do trigo para a fabricação de farinha. Este homem tinha 11 filhos. 

______________________________ 

b) Nomeia uma área com alta densidade de árvores e que existia no percurso para a cidade. 

__________________________ 

c) Recurso importante, principalmente como alimento, e que é capturado por pescadores. 

Foi o sedutor da Fada. ______________________ 

d) Homem que possui uma imensa fortuna e tem a casa repleta de mobiliário. 

_______________________________ 

e) Trata-se de um ser mitológico.  Apresenta asas de libélula nas costas e utiliza uma 

"varinha de condão" para realizar encantamentos. É a personagem principal da obra que está a ser 

estudada. __________________________ 

f) Aquele que escreve poesia e é amigo da Fada. ______________________ 

g) Mulher idosa que era ajudada pela Fada. ___________________________ 

h) A humidade do ar que se precipita por condensação na forma de gotas, pela diminuição 

da temperatura ou em contacto com superfícies frias. Com ele a Fada regava as plantas. 

________________ 

i) São aves migratórias. Costumam visitar Portugal durante a Primavera e o Verão e passam 

o Outono e o Inverno em África. Conheciam o mundo e convidaram a Fada a ir com elas. 

_______________________  

2- Identifica esses símbolos no espaço da Biblioteca Escolar. Regista o nome 

da zona em que encontraste cada um deles. 

a) ____________________________________ 

b) ____________________________________ 

c) ____________________________________ 

d) ____________________________________ 

e) ____________________________________ 

f) ____________________________________ 

g) ____________________________________ 

h) ____________________________________ 

i) ____________________________________ 

 

A Equipa da BE agradece a tua participação. 

Nome do aluno: _______________________________________ Nº ____ Ano/Turma ______ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varinha_de_cond%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Umidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera


Obra: A Fada Oriana, de Sophia de Mello Breyner Andresen 

Solução da Atividade: 1-Descoberta dos símbolos da obra no espaço da BE  
                                          2- Designação de cada espaço da BE 
 

1- Descobre os símbolos relacionados com a obra de Sophia de Mello Breyner 

Andresen, A Fada Oriana, através dos diferentes significados que te são 

disponibilizados. 

 

a)Trata-se de uma antiga profissão ligada à moedura de cereais, especialmente à do trigo para 

a fabricação de farinha. Este homem tinha 11 filhos. Moleiro 

b) Nomeia uma área com alta densidade de árvores e que existia no percurso para a cidade. 

Floresta 

c) Recurso importante, principalmente como alimento, e que é capturado por pescadores. 

Foi o sedutor da Fada. Peixe 

d) Homem que possui uma imensa fortuna e tem a casa repleta de mobiliário. Homem 

Muito Rico 

e) Trata-se de um ser mitológico.  Apresenta asas de libélula nas costas e utiliza uma 

"varinha de condão" para realizar encantamentos. É a personagem principal da obra que está a ser 

estudada. Fada Oriana 

f) Aquele que escreve poesia e é amigo da Fada. Poeta 

g) Mulher idosa que era ajudada pela Fada. Velha 

h) A humidade do ar que se precipita por condensação na forma de gotas, pela diminuição 

da temperatura ou em contacto com superfícies frias. Com ele a Fada regava as plantas. Orvalho 

i) São aves migratórias. Costumam visitar Portugal durante a Primavera e o Verão e passam 

o Outono e o Inverno em África. Conheciam o mundo e convidaram a Fada a ir com elas. 

Andorinhas  

2- Identifica esses símbolos no espaço da Biblioteca Escolar. Regista o nome 

da zona em que encontraste cada um deles. 

a) Cantinho do 1º Ciclo 

b)  Escaparate das Novidades 

c) Leitura Informal 

d) Espaço Multimédia 

e) Serviço de Referência 

f) Zona de Pesquisa 

g) Zona de Exposições 

h) Zona de Trabalho 

i) Espaço Audiovisual 

A Equipa da BE agradece a tua participação. 

Nome do aluno: _______________________________________ Nº ____ Ano/Turma ______ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varinha_de_cond%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Umidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera

