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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 44  

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. 

- Fazer declamações e representações teatrais. 
- Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala 
e indicações cénicas. 

Leitura 
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 

Escrita 
- Utilizar sistematicamente processos de planificação, 
textualização e revisão de textos. 

Gramática 
- Transformar o discurso direto em discurso indireto (e vice-
versa).  

 

Título/Tema do Bloco 

• Os Piratas, de Manuel António Pina. 
• Estrutura interna do texto dramático. 
• Discurso direto e discurso indireto.  
 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1- No bloco a que assististe, a professora falou sobre o discurso direto e 
discurso indireto. 
1.1- . Distingue as frases que estão escritas no discurso direto e as frases que 
estão escritas no discurso indireto. 

 Discurso 

direto 

Discurso 

indireto 

a) – Vamos passear – sugeriu o pai.   

b) Ela explicou que sonhava constantemente com férias e 

viagens. 

  

c) A Lúcia sorriu e explicou que viria à festa.   
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1.2- Passa as frases seguintes do discurso direto para o discurso indireto.   

                                                                                                                                

a) – Ontem, cheguei a casa muito cedo – garantiu o Manuel.  

________________________________________________________ 

b) – Estou muito contente com esta notícia! – exclamou a tia Júlia. 

________________________________________________________ 

c) A Rita perguntou:                                                                

– Mãe, queres que eu ponha a roupa a secar?  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

1.3- Passa as frases seguintes do discurso indireto para o discurso direto. 

 

a) O Manuel perguntou se o seu fato estava bem arranjado. 

________________________________________________________ 

 

b) A Sofia pediu ao André que lhe trouxesse açúcar do supermercado. 

________________________________________________________ 

c)  Os primos perguntaram à Inês se ela queria ir com eles ao cinema. 

________________________________________________________ 


