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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 10  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Leitura: 

- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 

- Fazer inferências, justificando-as. 

Educação Literária 

- Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: personagens, 

narrador, contexto temporal e espacial, ação. 

Gramática: 

- Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes. 
- Sistematizar a flexão nominal quanto ao número. 

 

Título/Temas do Bloco 

A lenda e o nome 

 

De pé de moura a moura morta 

 

Certo dia, uma princesa moura navegava Douro acima com o seu amado, quando ouviram um 

galope de cavalos na margem. Ao avistarem cavaleiros cristãos, tomaram-se de pânico e rapidamente 

rumaram à margem oposta a fim de se protegerem. Mal a princesa saiu do barco e deu um passo para 

uma rocha que ali estava, logo a marca do seu pé ficou gravada na pedra. E o lugar passou a chamar-

se Pé de Moura.  

O terreno era pedregoso, o que dificultava a fuga. Muito a custo, os dois jovens venceram a 

ladeira e embrenharam-se no pinhal. A esse local chamou o povo o Lugar da Lomba. 

 

“Contos e Lendas de Portugal e do Mundo – De pé de moura a moura morta”, João Pedro Mésseder e Isabel Ramalhete, 

Porto Editora (pp 61-62) 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1.Lê o excerto anterior e responde às questões seguintes transcrevendo uma frase do 

texto. 

  

a) Localiza a ação no tempo. 2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

b) Localiza a ação no espaço. 2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

c)identifica as personagens do texto. 2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

d) classifica o tipo de narrador presente no texto. 2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 
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2. Subclasses do nome 

Lê o excerto anterior e transcreve: 

  

a) dois nomes próprios 2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

b) dois nomes comuns 2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

c) um nome comum coletivo 2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

 

 

3. Flexão do nome em género 

Escreve o feminino de: 
  

a) o príncipe 

b) o rei 

c) o jovem 

d) o cristão 

e) o cavalo 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 

4. Flexão do nome em número 

Escreve as frases seguintes no plural, fazendo as alterações necessárias 

  

a) A princesa saiu do barco. 

b) O capitão encontrou a princesa na margem. 

c) O vilão perseguia a linda moura no seu cavalo. 

d) O jovem lutou contra a corrente do rio. 

2.º ciclo/5.º e 

6.º anos 
X 

 

5. Flexão do nome em grau 

Completa a tabela com os graus dos nomes em falta. 

  

AUMENTATIVO NORMAL DIMINUTIVO 

2.º ciclo/5.º e 

6.º anos 
X 

 CÃO  

 BIGODE  

 CASA  

 DENTE  

 

6. Nomes comuns coletivos 

Escreve o nome coletivo que corresponde aos seguintes conjuntos. 
  

a) conjunto de ilhas 

b) conjunto de cantores 

c) conjunto de uvas 

d) conjunto de estrelas 

e) conjunto de ovelhas 

f) conjunto de camelos 

g) conjunto de espécie de vegetais 

2.º ciclo/5.º e 6.º 

anos 
X 

 


