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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 54  

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. 

*Analisar o sentido conotativo de palavras e expressões.  

*Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica 

(redondilha).  

*Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são representados.  

*Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e de mundivisões presente nos textos.  

*Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos literários (designadamente 

anáfora e metáfora).  

Gramática 

*Identificar a classe das palavras: verbo principal (transitivo e intransitivo) e verbo auxiliar, 

advérbio, conjunção.  

*Distinguir frases simples de frases complexas. 

*Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de tempo, de causa, de 

explicação e de contraste. 

Título/Tema do Bloco 

• A poesia: características do texto poético. 

• “Planeta Azul” de Luísa Ducla Soares: leitura e análise do poema. 

• A conjunção. 
 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1- No bloco de hoje ficaste a 

conhecer o poema “Planeta 

Azul”, de Luísa Ducla 

Soares. 

1.1- Redige um poema 

semelhante 

1.2- ao de Luísa Ducla 

Soares. Como imaginas o 

teu Planeta Ideal? 
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2- Seleciona a frase que não contém uma comparação. 
 

 
Não te esqueças: 
 
A comparação consiste em estabelecer uma relação de semelhança entre duas ou mais coisas através 
de uma palavra ou expressão (“como”) ou de verbos equivalentes (“parecer”, “lembra”…). 

 

 

2.1-A Rosa é parecida contigo. 

2.2- Aquela menina é forte como um leão. 

2.3- Estas cerejas parecem rubis. 

2.4- Preparei-te este prato com muito amor e carinho. 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3- Identifica os recursos expressivos presentes nas frases que se seguem. 

 

3.1- Quando o cão ladrava, o barulho era tão forte que parecia trovão. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3.2- Quem planta uma floresta planta uma festa. 

 

_______________________________________________________________________ 

 


