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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 51  

DISCIPLINA Português  
ANO(S) 5.º e 6.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Escrita 

- Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

-Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que convém à 

finalidade comunicativa.  

-Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

-Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

-Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que circunscrevem o 

acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da ação, o desenvolvimento e a conclusão, 

com recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e de contraste. 

Gramática 

- Identificar a classe de palavras: determinante indefinido. 

 

Título/Temas do Bloco 

Determinantes indefinidos 
 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1.Lê as frases e assinala os determinantes indefinidos. 

a. Certos marinheiros receberam boas recompensas. 

b. Outro capitão teria voltado para trás. 

c. Certas pessoas não acreditavam nas viagens marítimas. 

d. D. Dinis tinha outra ideia para o pinhal. 

2.º ciclo/ 5.º 6.º 

anos 
X 

 

2. Assinala as frases que têm um determinante indefinido. 

a. Alguns marinheiros tinham medo, outros nem por isso. 

b. O Capitão tinha outros planos para a sua viagem. 

c. Os marinheiros fizeram outras viagens. 

d. O marujo fez algumas alterações no roteiro da viagem. 

2.º ciclo/ 6.º anos X 

 

3. Completa os espaços em branco com os determinantes indefinidos adequados. 

a. _________ tarde, os marinheiros partiram. 

b. Preferia ler________ poema de Fernando Pessoa. 

c. ________ marinheiros não sobreviveram às tempestades. 

2.º ciclo/ 5.º e 

6.º anos 
X 

 

4. Escrita 

Procura informações sobre o pinhal de Leiria. 

Escreve um texto informativo sobre esse local e refere: 

  - onde fica; 

  - por que razão foi plantado; 

  - qual o seu objetivo; 

  - contributo do pinhal para os Descobrimentos. 

No final revê o teu texto e corrige o que achares necessário. 

2.º ciclo/ 5.º e 

6.º anos 
X 

 


