#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 38
ANO(S)

CIÊNCIAS NATURAIS E CIDADANIA

5.º e 6.º
Ciências Naturais:

 Reconhecer a importância dos agentes de polinização, da dispersão e da germinação das
sementes na manutenção das espécies e equilíbrio dos ecossistemas.
Educação Literária:
 Interpretar adequadamente os textos de acordo com o género literário.

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

 Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: personagens,
narrador, contexto temporal e espacial, ação.
Leitura:
 Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.
 Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a finalidades lúdicas,
estéticas e informativas.
 Fazer inferências, justificando-as.
 Explicitar o sentido global de um texto.

Título/Tema do Bloco

Serei uma plantinha daninha?
Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Quiz:

5.º e 6.º anos

O livro “Serei uma plantinha daninha?”, de Carlos Canhoto, apresenta o ciclo de vida de
uma semente de melancieira.
A imagem seguinte representa as várias fases desse ciclo.
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Com base no que aprendeste sobre a reprodução das plantas com flor e tendo como
exemplo o ciclo de vida da semente de melancieira, responde às questões que se
seguem:
1.1. Lê o seguinte excerto da obra “Serei uma plantinha daninha?”.

“(…) a sementinha acordou estremunhada, a soluçar, a soluçar sem parar, até
estalar a forte casca em que a plantinha se guardava.”
Seleciona o constituinte da semente que corresponde à “casca” referida na obra.
(A) cotilédones
(B) embrião
(C) tegumento

1.2. Ordena, de 1 a 5, o ciclo de vida da melancieira.

1.3. Associa cada etiqueta à fase correspondente.

2. Sugestão de leitura – A Vida Mágica da Sementinha:

5.º e 6.º anos

Existem muitos livros que abordam o tema das plantas.
Lê a obra A Vida Mágica da Sementinha, de Alves Redol, que
aborda a história do trigo.

A sementinha é um bago de trigo que, ao longo da obra, passa
por várias aventuras antes de se tornar numa linda espiga.
Boa leitura!
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