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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 32  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Educação Literária 

- Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são representados. 

- Interpretar o texto em função do género literário. 

Leitura 

- Reconhecer a forma como o texto está estruturado. 

- Fazer inferências, justificando-as. 

- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 

- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 

Escrita 

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

convém à finalidade comunicativa. 

Gramática 

- Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, radical e afixos), com 

diversas finalidades (deduzir significados, integrar na classe gramatical, formar famílias de 

palavras). 

 

Título/Temas do Bloco 

O diário 
Formação de palavras: Derivação 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Por que razão só os dias que existem têm direito a ficar registados no diário? E os outros? 

Escreve, no teu diário, uma entrada de um dia que não existe no calendário. Relata como seria 

esse dia imaginário. Não te esqueças de atribuir uma data imaginária, por exemplo 32 de abril 

de 2020. Respeita as regras de redação do diário. 

Depois de terminares o teu texto, revê-o e altera o que achares necessário, melhorando-o. 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

2. Assinala a palavra intrusa em cada grupo. (a que não é palavra complexa). 

a. feliz infeliz felicidade felicitar 

b. terrestre terramoto terra aterrar 

c. beleza belo embelezar embelezamento 

d. florir florescer florista flor 
 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

3. Forma novas palavras, a partir de cada palavra dada, utilizando prefixos. 

a. ler 

b. legal 

c. contente 

d. delicado  

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 
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4. Forma novas palavras, a partir de cada palavra dada, utilizando sufixos. 

a. piano 

b. treinar  

c. selva 

d. jardim 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

5. Completa a tabela, formando família de palavras. 

 NOME ADJETIVO VERBO 

a.  rico  

b.   sonhar 

c. facilidade   

d.  escuro  

e.   aprofundar 
 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 


