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#ESTUDOEMCASA 
 
BLOCO N.º 59 

DISCIPLINA Português 
ANO(S) 3.º/4.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Oralidade   
- Destacar o essencial de um texto ouvido, tendo em conta o objetivo da audição.   

• Leitura   
- Identificar e referir o essencial de textos lidos.  
• Iniciação à Educação Literária   

       - Valorizar a diversidade cultural dos textos (ouvidos ou lidos).  

• Escrita 
       - Escrever textos géneros variados, adequados a finalidades como narrar e informar, 
em diferentes suportes. 
       - Utilização processos de planificação, textualização e revisão, realizados de modo 
individual e/ou em grupo.  

 

Título/Tema(s) do Bloco 

O resumo. 

 

Exercícios de aplicação. 

1.    Regras para a elaboração de um resumo:   

1.  Fazer uma primeira leitura para descobrir a ideia 

principal;  

2. Identificar as palavras-chave e as ideias essenciais; 

3. Retirar as informações que não são essenciais;  

4. Reduzir o texto para um terço ou metade da extensão; 

5. Manter as expressões e palavras-chave e usar palavras 

próprias; 

6. Respeitar a ordem das ideias do texto original e manter o 

tempo e a pessoa gramatical;  

7. Não exprimir opiniões pessoais. 
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2. Lê com atenção o texto.   

A Floresta Negra fica no Sul da Alemanha e é a maior zona 

verde do país. Com os seus pinheiros, lagos, cascatas e trilhos, 

é um destino recomendado para belas e saudáveis caminhadas. 

Entre pinheiros altos que formam uma mata cerrada, a Floresta 

Negra estende-se por mais de 200 quilómetros, da Suíça à 
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França, com os seus vales e montanhas, castelos medievais, 

chalés de montanha e pequenas vilas encantadoras.  

 

3. Faz o resumo do texto que leste.   

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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4. Reduz as frases seguintes de acordo com as instruções. 

    Responde apenas às questões “Quem?” e “O quê?”. 

 

  

     Naquela manhã chuvosa, a Isabel levantou-se, 

espreguiçando-se longamente e com vontade de dormir mais 

um pouco. 

 

_______________________________________________________ 
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5. Reduz as frases seguintes de acordo com as instruções. 

     Substitui as palavras destacadas por uma única. 

 

  

 
 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 
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