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EBS À BEIRA DOURO – MEDAS  

PORTUGUÊS −−−− 9.º ANO 
 

GUIÃO DE LEITURA 
 

“A sesta de terça-feira” 
de Gabriel García Márquez 

 

A. PRÉ-LEITURA  

 
1. O AUTOR 
 

Ouve um texto acerca da vida e obra do autor e tira apontamentos que completarás mais 
tarde, redigindo um texto expositivo com 180 a 240 palavras. 
 
2. O TÍTULO 
 
 Presta atenção ao título, para responder às questões seguintes:  

a. Quem estará a fazer uma sesta? 
b. O que terá acontecido, numa tarde de terça-feira, que valha a pena ser contado? 

 

B. PRIMEIRA LEITURA 
 

1. Quem é protagonista nesta história? 
2. Onde é que está? 
3. O que pretende? 
4. Consideras que a história terminou? Explica. 
5. Qual será a intencionalidade deste conto? 
6. Que outras impressões te sugeriram a história e suas personagens? 

 

C. CATEGORIAS DA NARRATIVA  
  

1. O ESPAÇO 
 

a. Refere quatro espaços principais da ação. 
b. Atendendo às pp. 1 e 2, comprova que a história se passa num país tropical. 
c. Explica como tanto o espaço físico como o espaço social exercem uma hostilidade sobre as personagens 

forasteiras. 
 

2. A AÇÃO 
 

a. Divide o texto em três momentos, em função dos espaços. 
b. Delimita uma ação secundária, causa da ação principal. 
c. Classifica a ação quanto à delimitação. Justifica. 

 

3. O NARRADOR 
 

a. Classifica o narrador quanto à presença e à posição. 
 

4. O TEMPO 
 

a. Explica por que razão a protagonista diz (p. 4): “É urgente”. Por que razão tem ela pressa? 
b. Indica a duração da ação, justificando.  
c. Explica a função da analepse, nas pp. 6 e 7. 

 

5. AS PERSONAGENS 
 

a. Elabora o retrato da protagonista da história: aspetos físicos, psicológicos e sociais. 
b. Apresenta aspetos da sua condição social. 
c. Explica por que razão disse à filha (p. 3): “E sobretudo não te ponhas a chorar”. 
d. O facto da protagonista estar acompanhada pela filha tem alguma relevância? Explica. 
e. Em que aspetos o padre e a irmã podem ser considerados adjuvantes? Em que aspetos são eles também 
oponentes? 
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f. Que tipo de opressão o povo da localidade exerce sobre as forasteiras? 
 

D. DESENVOLVIMENTO DO TEMA PRINCIPAL: A DIGNIDADE HUMANA 
  

Apresenta aspetos da dignidade da protagonista. 
 

E. INTENCIONALIDADE 

 
Apresenta a intencionalidade deste conto. Podes começar a resposta por:  

� Esta história pretende... 
� Com este conto, “Gabo” quis dizer que... 
� A mensagem desta história é que...  

 

F. OPINIÃO 

 
Escreve um texto de opinião, entre 160 a 220 palavras, acerca do conto. 
Deverás referir o assunto da história e salientar os aspetos positivos da sua leitura. 

 
 


