#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 61
ANO(S)

CIÊNCIAS NATURAIS E CIDADANIA

5.º e 6.º

Domínios de Autonomia Curricular: Ciências Naturais e Cidadania; Português.
Ciências Naturais e Cidadania:
 Discutir a importância das plantas para a vida na Terra e medidas de
conservação da floresta autóctone.

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Educação Literária:
 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 […].
 Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos literários
(designadamente anáfora e metáfora).
Leitura:
 Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.
 Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido
do texto.

Título/Tema do Bloco

Como fazer um herbário.
Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Atividade experimental – Vamos fazer um herbário!

5.º e 6.º anos

Questão: Como se faz um herbário?
Materiais:
- Partes de uma planta;
- Cartolinas ou folhas de papel;
- Jornais velhos;
- Fita-cola;
- Caneta.
Procedimentos:
1. Recolhe e limpa as partes da planta (raiz, caule, folhas e flores…).
2. Seca essas partes da planta, colocando-as no meio de papel de jornal, com um peso em cima.
3. Quando as partes da planta já estiverem secas, retira-as e fixa as partes da planta numa folha de
cartolina, com a fita-cola.
4. Identifica o nome da planta, a data e o local de recolha e a pessoa que a recolheu.
5. Depois, escreve um poema sobre a planta e organiza o teu material num pequeno livro (opcional).
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2. Quiz:

5.º e 6.º anos

2.1. Completa corretamente o texto seguinte, com as palavras indicadas:
Um herbário é uma coleção de _______________ prensadas e

estudo

______________,

secas

dispostas

segundo

determinada

ordem

e

disponíveis para referência ou ________________.

exemplares
local

Pode conter algumas centenas de __________________ colhidos

plantas

num determinado _______________, ou ser composto por milhões
de exemplares, acumulados ao longo de muitos anos.

2.2. O objetivo geral da gestão de um herbário é a colheita e a conservação de exemplares
de plantas com as respetivas etiquetas. Que informações devem estar nas etiquetas?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.3. Lê o poema seguinte e responde às questões:

r

r

a ra a

a

ar c

m ma
t

ita

im.

a

ica

rm i a
a

c

m.

a) Completa a afirmação:
O poema “A orquídea” tem ___________ estrofe composta por ____________ versos.
b) Transcreve do poema os versos onde foi utilizado como recurso expressivo uma
comparação.
____________________________________________________________________
c) Por que razão a orquídea é comparada com um manequim?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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