#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 6
ANO(S)

DISCIPLINA

5.º e 6.º

LEITURA E ESCRITA

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.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS - Escrever textos de natureza narrativa integrando elementos que circunscrevem o
acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da ação, o desenvolvimento e a
conclusão, com recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e de
contraste.
-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 narrativo

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Recordas-te dos contos tradicionais “O Capuchinho Vermelho” e “Os Três
Porquinhos”. Em ambos os contos há uma personagem comum: o Lobo Mau.
Imagina que, que um dia, o Capuchinho Vermelho encontra os Três Porquinhos, na floresta, e que
lhes conta tudo aquilo que o Lobo Mau lhe fez. Os Três Porquinhos por sua vez, também lhe contam
as aventuras que tiveram com o Lobo Mau.
Para tornar a tua história mais divertida, faz com que ambas as partes tentem demonstrar que o
Lobo Mau da sua história é o pior.
Escreve um texto narrativo, entre 120 e 200 palavras, não te esqueças de planificar o teu texto
seguindo as instruções seguintes:
- na introdução_- apresenta as personagens, localiza a ação no espaço e no tempo.
- no desenvolvimento: -constrói um diálogo entre as personagens, respeitando as regras da

2.º ciclo/5.ºe 6.º
anos

pontuação no diálogo e utilizando os verbos introdutores de discurso adequados à situação.
- na conclusão: -apresenta um final lógico para a tua história.
Revê o teu trabalho e verifica se:
- cumpriste as indicações dadas;
- construíste as frases corretamente;
-cumpriste as regras da construção do diálogo;
-escreveste sem erros ortográficos.

Leitura e Escrita 5.º ao 6.º ano Bloco n.º 6
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