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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 59  

DISCIPLINA Português Língua Não Materna - Intermédio 
ANO(S) 1.º ao 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 
Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados.  

• Escrita  

Escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal. Dominar 
técnicas de redação. 
 

OBJETIVO(S) 
COMUNICATIVO(S) 

Falar sobre arte urbana 

 

Título/Tema do Bloco 

O teu bairro tem grafitos? 

 
Fonte: https://br.freepik.com 

  
Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 

1. Observa a imagem e lê a informação. 
 

O Artista de arte urbana Alexandre Farto, 

mais conhecido por Vhils, homenageou os 

profissionais de saúde do Hospital São João 

do Porto. 

 

 

 

Fonte: 

https://observador.pt/2020/06/19/vhils-esculpe-10-profissionais-de-saude-num-mural-no-hospital-de-s-

joao-para-que-nunca-ninguem-os-esqueca/ 

 

2. Que mensagem é que a imagem da autoria de Vhils pode transmitir. 

3. Imagina que conheces uma das pessoas retratadas. O que achas que ela sentiu quando 

viu o seu rosto naquela parede? 
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4. Lê o texto. 

Festival de Arte Urbana de Lisboa 

MURO LX 2021: O MURO QUE NOS (RE)ÚNE 

De 3 a 11 de julho, o MURO LX_21 vai, uma vez mais, celebrar a Arte Urbana na cidade de 

Lisboa. 

 A cidade vai receber artistas em estreia em Portugal, bem como alguns consagrados. Haverá 

telas gigantes em pilares da Ponte Vasco da Gama, campos de basquetebol, empenas de 

prédios, travessias pedonais e muros de comboio. 

O MURO LX_21 apresenta esta 4.ª edição com várias propostas de programação. Para além 

dos habituais workshops, concertos e visitas a pé, vai haver uma atividade inédita: a 

possibilidade de visitar as novas intervenções artísticas de arte urbana do MURO LX_21 de 

bicicleta. Uma novidade que chega em boa hora, pois 2021 é o ano em que a cidade de 

Lisboa acolhe a Capital Europeia do Desporto. 

O MURO QUE NOS (RE)ÚNE, é uma reunião provocada pela força transformadora da arte 

urbana na nossa capital. 

 

Fonte: Gabinete de Arte Urbana - http://gau.cm-lisboa.pt/muro.html (adaptado) 
 

Glossário: 

Artista em estreia – artista que participa num evento pela primeira vez. 
Artista consagrado – artista cujo talento já é reconhecido. 
Pilar – coluna, estrutura de uma ponte. 
Empena de prédio – parede lateral (de um dos lados) de um prédio. 
Travessia pedonal – caminho de passagem a pé. 
Atividade inédita – atividade nunca feita antes, novidade.  

1º ciclo X 

2º ciclo X 

 

3º ciclo 
X 

  

5. Completa de acordo com o sentido do texto, usando as palavras dadas. 
 

 
bicicleta   festival   espaços   atividades   urbana   artistas 
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6. O teu bairro tem grafitos?  

Observa os grafitos do teu bairro ou do caminho para a tua escola, descreve-os e fala sobre as 
mensagens que achas que eles transmitem. 

 

 

 

 

 

 

 

 


