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Vamos lá pontuar... 

Em Português nos 

entendemos! 

Biblioteca Escolar  
 ES D. Dinis 

 Agora que ingressaste ou 

voltaste à ES D. Dinis, a equipa 

da Biblioteca deseja-te um ano 

lectivo cheio de sucesso, amizade 

e crescimento escolar e pessoal. 

 De segunda-feira a sexta-

feira, estamos aqui para te ajudar 

no teu trabalho, para te 

proporcionarmos momentos de 

leitura, de audição ou de 

visionamento de filmes e/ou 

documentários. 

 Neste espaço encontrarás 

mais de 4800 livros, centenas de 

filmes e centenas de gravações!| 

 A Biblioteca escolar é tua, 

utiliza-a, mas não te esqueças de 

que há regras a cumprir! 

 Se todos fizermos a nossa 

parte, será mais fácil para todos e 

cada um. 

 Sê muito benvindo! 



Não digas: 

 A gente fizemos o teste. 

Fui que fez o trabalho. 

 

Fomos nós quem descobrimos 

 

Esse tipo de problemas dizem 

respeito a todos 

Tu copiastes o sumário? 

Neste teste houveram muitas 

negativas. 

Já passavam das duas da manhã… 

Este é um dos golos que mais me 

marcou 

Esse tipo é muita louco! 

Falamos à séria! 

 

A vírgula (,) marca uma pequena pausa e pode 

ter as seguintes funções: 

A) separar o  vocativo dos restantes 

elementos da frase: 

Ex: Ó João, dita-me o sumário! 

B) separar os elementos de uma enumeração: 

Ex: O material necessário é: caderno, livro , 

caneta e lápis. 

C) Separa os advérbios sim e não quando, no 

início de uma oração, fazem referência a uma 

oração aanterior. 

Ex: Sim, já copiei o trabalho. 

D) Separar complementos circunstanciais, em 

posição inicial. 

Ex: Lentamente, copiei o trabalho. 

E) Separar expressões que exprimem pontos de 

vista. 

Ex: Na minha opinião, a coisa correu mal. 

F) Separar orações coordenadas que não são 

ligadas por conjunção 

Ex: Dormes, comes, trabalhas. 

G) Separa orações coordenadas introduzidas 

por mas, nem, logo, porém,, portanto… 

Ex: Querias sair, mas não saíste. 

H) Separar gerúndios e particípios passados 

Ex: Casa roubada, tranca à porta. 

I) Intercalar o aposto. 

Ex: D. Dinis, o rei lavrador, é o patrono da 

escola.. 

 

Diz 

Nós fizemos o teste. 

Fui que fiz o trabalho ou 

Fui eu quem fez o trabalho  

Fomos nós quem descobriu ou 

Fomos nós que descobrimos 

Esse tipo de problemas diz 

respeito a todos. 

Tu copiaste o sumário? 

Neste teste houve muitas 

negativas. 

Já passava das duas da manhã. 

Este é um dos golos que mais me 

marcaram. 

Esse tipo é muito louco. 

Falamos a sério. 

Não te esqueças! 

Nunca se coloca uma vírgula entre o sujeito e o verbo nem entre o verbo e o 

complemento directo! 

Como virgular... 


