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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 12  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

  Escrita 

- 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. 

- Escrever textos de carácter narrativo, integrando o diálogo e a descrição. 

- Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes finalidades e géneros 

textuais. 

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

- Aperfeiçoar o texto depois de redigido. 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

O texto instrucional 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Lê o poema “Como fazer o azul” de Nuno Júdice 
 

RECEITA PARA FAZER O AZUL 

 

Se quiseres fazer azul, 

pega num pedaço de céu e mete-o numa panela grande, 

que possas levar ao lume do horizonte; 

depois mexe o azul com um resto de vermelho 

da madrugada, até que ele se desfaça; 

despeja tudo num bacio bem limpo, 

para que nada reste das impurezas da tarde. 

Por fim, peneira um resto de ouro da areia 

do meio-dia, até que a cor pegue ao fundo de metal. 

Se quiseres, para que as cores se não desprendam 

com o tempo, deita no líquido um caroço de pêssego queimado. 

Vê-lo-ás desfazer-se, sem deixar sinais de que alguma vez 

ali o puseste; e nem o negro da cinza deixará um resto de ocre 

na superfície dourada. Podes, então, levantar a cor 

até à altura dos olhos, e compará-la com o azul autêntico. 

Ambas as cores te parecerão semelhantes, sem que 

possas distinguir entre uma e outra. 

Assim o fiz - eu, Abraão ben Judá Ibn Haim, 

iluminador de Loulé - e deixei a receita a quem quiser, 

algum dia, imitar o céu. 

 

 
 
  

  



 

 
 

Leitura e Escrita 5.º ao 6.º ano Bloco n.º 12                                                                                       Página 2 de 2 

1.1 Indica as várias fases que deves passar para fazer a cor azul, segundo o poema. 

1.2 Inventa uma receita a partir dos títulos seguintes: 

- Receita para fazer uma professora de Português; 

- Receita para fazer uma professora de Matemática; 

- Receita para fazer uma professora de História; 

- Receita para fazer uma professora de Inglês; 

- Receita para fazer um amigo de verdade; 

 

2.º ciclo/5.ºe 6.º 

anos 
X 

 


