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 Olá, alunos(as),  

 

          Espero que você e seus familiares estejam bem durante esse período de quarentena. 

Preservemos a saúde e a esperança de que em breve estaremos juntos e bem!  

Meu nome é Ana Márcia (sei que alguns já me conhecem) e serei a Professora de Português de 

vocês durante este ano letivo! Certamente, será um período de muita aprendizagem e de 

compartilhamento de ideias sobre o processo comunicativo e sua importância para a vida em 

sociedade.  

         Gostaria de convidá-los para refletirem comigo um pouco sobre algumas curiosidades da 

nossa língua portuguesa!  

Vamos compreender um pouco sobre os usos da Língua Portuguesa através das Expressões 

idiomáticas que são porções de frases cujo significado ultrapassa o significado literal das suas 

partes. Significam mais do que a interpretação das palavras que as compõem, implicando uma 

leitura contextual. São comumente utilizadas na linguagem informal e, estando algumas muito 

enraizadas na cultura linguística dos falantes, são aplicadas também em discursos formais. 

          As expressões idiomáticas retratam traços culturais de certos grupos e regiões, sendo 

específicas e, por isso, de impossível tradução. Há, todavia, expressões equivalentes em outros 

idiomas. 

Veja alguns exemplos de expressões idiomáticas: 

Acabar em pizza: ficar tudo na situação em que está 

Barata tonta: desorientado 

1-Agora chegou sua vez de pesquisar sobre o sentido das seguintes expressões idiomáticas: 
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1-Amigo da onça: 

2- Agarrar com unhas e dentes:  

3- Botar pra quebrar: 

4- Bode expiatório: 

5- Cada macaco no seu galho:  

6- Cara de pau:  

7-  Dormir no ponto: 

8-  Descascar o abacaxi:  

9-  Entrar pelo cano: 

10- Enfiar o pé na jaca: 

 

2-Agora você já conhece o sentido das expressões acima. Você deve escolher 05 das que constam 

na lista acima e criar um pequeno diálogo em que elas apareçam.  

 

As respostas das atividades acima deverão ser registradas no caderno para ser entregues à 

Professora na primeira semana de retorno às aulas, após o período de quarentena. 
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