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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 4  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Leitura  
. Reconhecer a forma como o texto está estruturado.  
. Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  
. Analisar textos em função do género textual a que pertencem (estruturação e 

finalidade): verbete de dicionário  
Gramática  
. Classificar palavras quanto ao número de sílabas.  
. Reconhecer a sílaba tónica.  

. Classificar palavras quanto à acentuação.  
 

 

 

Título/Tema do Bloco 

O DICIONÁRIO 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1.O dicionário 

 

 

2.ºciclo/5.º e 

6.º ano 
X 
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1. Faz a correspondência entre as partes do texto que leste e cada uma das letras ai destacadas. 

a) Origem 

b) Classe Gramatical 

c) Entrada 

d) Sentidos 

e) Significados 

2.ºciclo/5.º 

e 6.º ano 
X 

2. Indica o número que corresponde ao sentido que a palavra “Relógio” tem em cada uma das frases 

seguintes.  

a) A minha irmã parece um relógio. Cuidado com o que dizes à frente dela. ____  

b) A malva-relógio pode ser usada para fins medicinais. ____  

c)Perdi o relógio novo que o meu tio me ofereceu nos anos. ____  

2.ºciclo/5.º 

e 6.º ano 
X 

3. Indica as palavras que deves procurar no dicionário se quiseres saber o significado das palavras 

sublinhadas neste excerto da fábula A cigarra e a formiga, de Esopo.  

 

 “Estava um belo dia de inverno e as formigas andavam atarefadas a secar a sua reserva de trigo 

(…) Estavam todas muito ocupadas a estender os grãos ao sol para secarem.” 

2.ºciclo/5.º 

e 6.º ano 
X 

 

2. Classificação quanto ao número de sílabas.   

2.1. Coloca as palavras seguintes na respetiva alínea, de acordo com o número de sílabas.  

travessa  apimentado  massa  mão  

sal  mágico  falcão  sobremesa  
 

2.ºciclo/5.º e 

6.º ano 

 

X 
a) Monossílabo 

b) Dissílabo 

c) Trissílabo 

d) Polissílabo 

 

3. Classificação quanto à sílaba tónica.   

3.1. Coloca as palavras seguintes na respetiva alínea, de acordo com a posição da sílaba tónica.  

 mosquito jacaré exército 

 astronauta búfalo caracol 
 

2.ºciclo/5.º e 

6.º ano 

 

X a) esdrúxula 

b) grave 

c) aguda 

 


