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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 6  

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): roteiro. 
       Escrita  

. Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação. 
 

 

 

Título/Tema do Bloco 

 O Roteiro e a Carta  

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1.O Roteiro 

Percurso 

Caminho da Amendoeira 

 
- Inicia-se o percurso em Cruz de Alto Mora, no largo/cruzamento desta povoação, na direção da 

Soalheira, numa paisagem com amendoeiras e azinheiras dispersas.   
- Nas proximidades de uma pequena linha de água, a vegetação é de canas e loendro. Espécies 
como a cobra-de-água e o cágadocomum poderão ser vistas nestes habitats aquáticos.   

  

2.ºciclo/5.º e 

6.º ano 
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- Na subida seguinte, encontram-se espécies como tojo-do-sul, sargaço, rosmaninho, rosmaninho-

verde, esteva ou táveda, que dão um colorido especial ao campo, especialmente na época da 
floração primaveril.  
especialmente na época da floração primaveril.  

- Ao retomar o caminho de terra e ao passar pelas ruínas de um moinho de vento, é possível 
desfrutar da paisagem envolvente.  
- Depois de sair do segundo caminho asfaltado, o percurso segue por uma passagem mais estreita 
entre montes.  

- Seguindo até à povoação do Caldeirão, observa-se uma área considerável de amendoal. - Durante 
os meses de janeiro e fevereiro, a paisagem de amendoeiras toma cores de branco devido à 
floração.  

Guia de percursos pedestres no Algarve,  
Turismo de Portugal, s.d.  

 
1.1 O autor deste texto teve como intenção:  

  a) dar indicações para um passeio.  

  b) apresentar informações sobre árvores.  

  c) noticiar a floração das amendoeiras.  

  d) relatar factos passados no Algarve.  
 

2.ºciclo/5.º 

e 6.º ano 
X 

2.2Assinala com um X as afirmações verdadeiras, de acordo com o sentido do texto.  

  a) O caminho da amendoeira pode ser feito de bicicleta.  

  b) O percurso realiza-se numa hora.  

  c) O percurso é sempre por estradas de alcatrão.  

  d) Pode realizar-se este percurso durante o outono.  

  e) O percurso da amendoeira está sinalizado.  
 

2.ºciclo/5.º 

e 6.º ano 
X 

2.3. Neste roteiro são fornecidas indicações sobre as etapas do percurso, desde o início até ao final.  

Ordena as informações de acordo com a sequência do texto.  
  

    Um caminho de terra leva-nos até junto das ruínas de um moinho.  

    Inicia-se a caminhada no largo de Cruz de Alto Mora.  

    No Caldeirão, é possível ver uma vasta zona de amendoeiras.  

    Subindo, são visíveis várias espeécies de plantas.  

    O caminho torna-se mais estreito entre os montes.  

    Numa zona de água, são visíveis espécies no seu habitat natural.  

2.ºciclo/5.º 

e 6.º ano 
X 

4. Gostarias de fazer este percurso? Justifica a tua reposta.  
2.ºciclo/5.º 

e 6.º ano 
X 

 

 


