
 

 

Leitura e Escrita 5.º ao 6.º ano Bloco n.º 22                                                                                      Página 1 de 1 

 
 
#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 22  

DISCIPLINA LEITURA E ESCRITA 
ANO(S) 5.º e 6.º 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

ORALIDADE  
*Compreensão  
Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e registá-la 
por meio de técnicas diversas.   
LEITURA  

- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

- Explicitar o sentido global de um texto.  
- Identificar tema, ideias principais e pontos de vista.  

- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes).  

- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  
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. 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

Notícia 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1-No bloco a que assististe, a professora falou da Notícia. 

 

Uma notícia é: 

-» um texto de carácter informativo que relata situações ou 

acontecimentos da atualidade; 

-» um texto objetivo, breve e de interesse geral. 
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1.1- Lê o texto e observa a imagem. 

 

 

 

 

 

1.2- Redige uma Notícia, tendo por base a informação anterior. 

 

Para escreveres o teu texto deves: 

- usar uma linguagem simples e acessível; 

- usar frases curtas, do tipo declarativo; 

- privilegiar os nomes e os verbos; 

- evitar o recurso a adjetivos e a expressões na 1ª pessoa. 

 

 

a) Planifica o teu texto seguindo a estrutura da notícia.  

b) Escreve a tua notícia respeitando a tua planificação. 

c) No final, revê o teu texto.  
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