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BLOCO N.º 1
ANO(S)

DISCIPLINA

5.º e 6.º

Português

Leitura
•
Reconhecer a forma como o texto está estruturado;
•
Fazer inferências justificando-as;
•
Analisar textos em função do género textual a que pertencem (estruturação e
finalidade): verbete de enciclopédia, entrevista, anúncio publicitário, notícia.

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Título/Tema do Bloco

A notícia

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1.Lê a notícia seguinte.

Dia da Criança no Zoo de Lisboa
De 30 de maio a 1 de junho aproveita o parque mais selvagem do país.
Nos dias 30, 31 de maio e 1 de junho, o jardim zoológico de Lisboa enche -se de
atividades e desafios para os mais pequenos, mas também para todos os adultos.
Assim que entrarem no zoo, as crianças serão convidadas a encarnar os seus animais
favoritos com pinturas faciais – disponíveis na avenida principal do parque entre as 10 e
as 18 horas. E, para acompanhar as aventuras dos mais pequenos, estará Bloom

2.ºciclo/5.º e 6.º
ano

(personagem principal das Winx), que promete muita animação.
Nesta avenida estará ainda uma banca onde os mais pequenos poderão usufruir de um
desconto de 10 euros no apadrinhamento dos seus animais favoritos.
Em exclusivo no dia 1 de junho, entre as 12 e as 16 horas, a Science for You desafiará
todas as crianças a participarem em várias experiências: “Vulcão”, “Espuma”, e
“Pegamonstros”, que posteriormente poderão ser levadas para casa.
Nos três dias, os mais pequenos receberão também um “Quantos-Queres” temático que,
ao ser resolvido, dará a conhecer as crias que nasceram no jardim zoológico na
primavera. Ao desdobrarem o presente, encontrarão um póster de um animal selvagem.
Visão Júnior online, 28 de maio de 2015 (adaptado; acedido em novembro de 2005)
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1. Completa as partes da notícia, com as informações retiradas do texto.
2.ºciclo/5.º e

1.1 Título

6.º ano
2.ºciclo/5.º e

1.2. Subtítulo

6.º ano

X
X

1.3. Lead:
a) quem?
2.ºciclo/5.º e

b) o quê?

6.º ano

c) quando?

X

d) Onde?
2. Enumera as várias atividades que o zoo de Lisboa promove, entre os dias 30 de maio e 1 de

2.ºciclo/5.º

junho, para homenagear as crianças.

e 6.

3. Explica por que razão se pode dizer que apadrinhar um animal neste dia é mais vantajoso do

2.ºciclo/5.º

que em qualquer dia do ano.
4. Gostarias de passar o Dia da Criança no zoo de Lisboa? Justifica a tua resposta.

e 6.º ano
2.ºciclo/5.º
e 6.º ano

X

X

X

5. Lê as frases seguintes e distingue Facto (F) de Opinião (O).
a) O jardim zoológico de Lisboa tem atividades para os mais novos.

2.ºciclo/5.º e
6.º ano

X

b) As crianças poderão fazer pinturas muito divertidas.

2.ºciclo/5.º e
6.º ano

X

c) As famílias terão oportunidade de apadrinhar um animal.

2.ºciclo/5.º e
6.º ano

X

d) A experiência do “Vulcão” é a mais interessante.

2.ºciclo/5.º e
6.º ano

X

Português, 5º e 6º anos, Bloco n.º 1

Página 2 de 2

