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Queres conhecer melhor esta autor?
Procura as respostas na exposição…
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1 Consulta a Biografia exposta e completa:
Manuel António Pina, _____________ e ______________, nasceu no ano
de 1943, no ___________, na Beira Alta, e faleceu a 19 de outubro de
__________, no Porto. Tirou uma licenciatura em ___________ pela
Universidade de ___________, em 1971, exerceu a advocacia e foi técnico
de _____________. Abraçou a carreira de jornalista no Jornal de Notícias,
onde passou a ____________. A sua colaboração nos media também se
distribui
pela
___________
e
pela
_______________.
Como escritor, é autor de vários títulos de poesia, novelas, textos
_______________ e ensaios. Os seus textos dramáticos são
frequentemente representados por grupos e companhias de ___________
de todo o país e a sua ficção tem constituído o suporte de alguns programas
de entretenimento ________________,
Uma das suas obras é leitura obrigatória de 6º ano e intitula-se
________________.
2. Traz a teu gosto um pequeno retângulo em cartolina colorida (10cm por
6cm) com uma palavra selecionada da obra “Os Piratas” escrita a marcador
preto (letra legível).
Identifica-a com o teu nome, nº, ano e turma.
Entrega no balcão do atendimento para fazermos um Brainstorming.

Nome: ____________________________ Nº ______ Ano/Turma: _____
A BE agradece a tua colaboração!
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