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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 40  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Escrita 

- Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que 

convém à finalidade comunicativa. 

- Utilizar sistematicamente processos de planificação, textualização e revisão de 

textos. 

Gramática 

- Identificar a classe de palavras: verbo copulativo. 

- Identificar funções sintáticas: predicativo do sujeito. 

Título/Temas do Bloco 

O Príncipe Nabo de Ilse Losa 
Verbo copulativo e predicativo do sujeito 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1.Recorda algumas características do texto dramático, preenchendo os espaços em branco com as 
palavras em falta. 

O texto dramático é redigido pelo ______________. O seu objetivo principal é ser representado em 

________ por __________. Divide-se tradicionalmente em ________,  que correspondem à mudança de 

__________.  Os atos dividem-se em ___________, que coincidem com a entrada e/ou saída de 

_____________. 

O texto dramático é constituído pelo texto ____________, que são as falas das personagens e que são 

ditas pelos atores. As falas das personagens podem ser diálogos, _________ ou monólogos.  

O texto ____________, que são as indicações cénicas ou as ______________ corresponde às informações 

que são dadas sobre o ____________, as atitudes, a movimentação, o _________, luz e outros aspetos 

importantes para a encenação da peça.  

2.º ciclo/ 5.º e 

6.º anos 
X 

 

2. Assinala apenas as frases em que há um verbo copulativo. 

a. A princesa Beatriz era orgulhosa. 

b. O Bobo apanhou o tacho com comida.  

c. O príncipe Nabo ficou no castelo da Abundância. 

d. O príncipe e a princesa continuam felizes. 

2.º ciclo/ 6.º anos X 

3. Identifica o predicativo do sujeito nas frases em que ele está presente. 

a. A Mademoiselle e a princesa são grandes amigas. 

b. Os convidados permaneceram no salão. 

c. O Marechal da Corte viu a Princesa.  

d. O rei ficou muito contente. 

2.º ciclo/ 6.º anos X 

4. Propõe um predicativo do sujeito para completar cada uma das frases seguintes. 

a. Os príncipe eram 

b. O queixo do príncipe Nabo parecia 

c. O rei ficou 

d. O Marechal da Corte estava 

2.º ciclo/ 6.º anos X 

5. Escrita. 

Num pequeno texto, relaciona a história do Príncipe Nabo de Ilse Losa com o conto A Bela e o Monstro, 

de Jeanne-Marie Leprince, e mostra como as personagens Beatriz e Bela se apaixonaram pelo interior do 

ser humano. 

2.º ciclo/ 5.º e 

6.º anos 
X 

 


