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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 16  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Educação Literária 

- Ler integralmente textos literários de natureza narrativa. 

Leitura 

- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 

Gramática 

- Colocar corretamente as formas átonas do pronome pessoal adjacentes ao verbo 

(próclise, ênclise e mesóclise). 

Escrita 

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

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

- Aperfeiçoar o texto depois de redigido. 

 

Título/Temas do Bloco 

“Ali Babá e os quarenta ladrões”. Colocação dos pronomes 
pessoais átonos. 

 

Ali Babá e os quarenta ladrões 

Mas a sua ambição desmedida perturbou-lhe de tal modo o espírito que, quando se preparava 

para sair, esqueceu-se da fórmula. […] 

- Abre-te, cevada! –experimentou ele dizer. 

Mas sabia que estava enganado e com efeito, nada se mexeu. […] 

E eis o pobre Qassem às voltas entre todos aqueles tesouros, os quais, no seu desespero, já nem 

sequer vê! 

   Ali Babá e os quarenta ladrões, (adapt. António Pescada), Porto Editora,  

Porto, 2017 (pp20-21) texto com supressões. 
 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Escreve um texto sobre como pretendes que termine a história de Qassem. 

Pretendes que Qassem consiga sair da gruta antes que o descubram?  

OU 

Pretendes que Qassem permaneça na caverna e alguém vá ao 

encontro dele? 
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- Podes acrescentar outras personagens. 

- Organiza os acontecimentos com lógica. 

- Caracteriza como se sentia a personagem ao longo desses acontecimentos. 

- O teu texto deve ter entre 120 a 200 palavras. 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

2. Reescreve as frases substituindo as expressões sublinhadas pelo pronome pessoal adequado. 

a) Ali conta o dinheiro. 

b) Eles deixaram os sacos de ouro ali. 

c) Vais ler esse livro nas aulas. 

d) Os ladrões obedeciam ao chefe. 

e) Vais trazer as moedas de ouro? 

f) Feiruz contou o segredo à cunhada. 

 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

 

 


