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Educação Moral Religiosa Católica 
 

Ficha de Trabalho UL3/1 - 5º Ano 
 
Nome: _________________________________________________ nº ___ Turma._______ 
 

1. Define «família». 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________ 

2. A organização da vida diária de uma família implica inúmeras tarefas e 

responsabilidades. Regista algumas das tarefas desempenhadas por cada um dos 

membros da família. 

 

 

3 Consideras que a tua colaboração nas tarefas diárias da tua família é adequada? 

Justifica a tua resposta, indicando as tarefas nas quais te empenhas. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4 Que contributo poderás dar para colaborares mais ativamente na vida familiar? 

__________________________________________________________________

Mãe Pai Filhos Avós 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5 Quem são os membros mais velhos da tua família? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6 Com quem vivem esses teus familiares? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7 Consideras que vivem em segurança e que estão devidamente acompanhados? 

Justifica a tua resposta. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8 Identifica algumas ações, atitudes ou comportamentos que podes pôr em prática 

para proporcionar mais conforto aos teus familiares mais idosos. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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9 Lê a letra da canção «Velho» e assinala em cada conjunto a alínea que corresponde 

à resposta correta. 
 

Velho 
Parado e atento à raiva do silêncio 

de um relógio partido e gasto pelo tempo, 
estava um velho sentado no banco de um jardim 

a recordar fragmentos do passado. 
Na telefonia tocava uma velha canção 
e um jovem cantor falava da solidão. 

«Que sabes tu do canto de estar só assim 
só e abandonado como o velho do jardim?» 
O olhar triste e cansado procurando alguém 

e a gente passa ao seu lado a olhá-lo com desdém. 
Sabes eu acho que todos fogem de ti p’ra não ver 

a imagem da solidão que irão viver 
quando forem como tu: 

um velho sentado num jardim. 
Passam os dias e sentes que és um perdedor. 

Já não consegues saber o que tem ou não valor. 
O teu caminho parece estar mesmo a chegar ao fim 

p’ra dares lugar a outro no teu banco do jardim. 
O olhar triste e cansado procurando alguém 

e a gente passa ao seu lado a olhá-lo com desdém. 
Sabes eu acho que todos fogem de ti p’ra não ver 

a imagem da solidão que irão viver 
quando forem como tu: 

um resto de tudo o que existiu; 
quando forem como tu: 

um velho sentado num jardim. 
Mafalda Veiga, Pássaros do Sul (1987) 

9.1 A personagem a que se refere a canção é um velho  

a) que está sozinho, sentado num banco de jardim. _____ 

b) que está ao pé da família, em sua casa. _____ 

c) que está a passear no jardim com os netos. _____ 

9.2 A personagem a que se refere a canção sente-se  

a) sozinha, cansada e contente. _____ 

b) abandonada, triste, mas cheia de esperança no futuro. _____ 
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c) triste, cansada e abandonada. _____ 

9.3 As pessoas que passam pelo velho  

a) não olham para ele. _____ 

b) falam com ele. _____ 

c) olham-no com desprezo. _____ 

9.4 A atitude das pessoas que passam pelo velho está relacionada com  

a) o facto de não quererem confrontar-se com a sua velhice futura. _____ 

b) o facto de quererem ser solidários com ele. ____ 

c) o facto de não quererem perder tempo com uma pessoa inútil. _____ 

 
 


