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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 53  

DISCIPLINA Português 
ANOS 5.º e  6.º 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

Oralidade 

Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e registá-la por 

meio de técnicas diversas.  

Educação Literária 

Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, lírica e dramática. 

Interpretar adequadamente os textos de acordo com o género literário. 

Analisar o sentido conotativo de palavras e expressões.  

Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica 

(redondilha).  

Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações cénicas.  

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

Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e de mundivisões presente nos textos.  

Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos literários 

(designadamente anáfora e metáfora).  

Leitura 

Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 

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

Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do 

texto. 

Escrita 

Utilizar sistematicamente processos de planificação, 

textualização e revisão de textos. 

 

Título/Tema do Bloco 

• Exercício de compreensão oral. 

• As Naus de Verde Pinho, de Manuel Alegre: leitura e interpretação. 

• Intertextualidade nas Naus de Verde Pinho. 
 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1- No bloco a que assististe, a professora falou sobre As Naus de Verde Pinho, de Manuel 

Alegre.  

1.1- Escreve três frases sobre os Portugueses e as suas aventuras marítimas, de acordo 

com as informações presentes na obra que acabas de ler. 

1.2- Tendo por base os versos apresentados, onde gostarias tu que a Nau de Verde Pinho 

te levasse? Redige um pequeno texto, em prosa ou em verso, sobre esse lugar. 

 

 

 

 

Verás então o caminho 

do outro lado de aqui 
e uma nau de verde pinho 

que te leva além de ti. 
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