#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 2
ANO(S)

DISCIPLINA Leitura e Escrita

5.º e 6.º

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS -

Escrita
Escrever textos de carácter narrativo, integrando o diálogo e a descrição.
Utilizar sistematicamente processos de planificação, textualização e revisão de textos.
Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.
Aperfeiçoar o texto depois de redigido.

Título/Tema(s) do Bloco

Sou leitor!

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Um título, duas histórias.
Os títulos seguintes são títulos de alguns livros que podes ou não conhecer.
Escolhe um desses títulos e escreve uma história a partir dele.
Segue as seguintes instruções:
- Escreve um texto narrativo que tenha entre 120 a 200 palavras;
- Inclui um momento de diálogo no teu texto;
- Descreve o espaço onde decorre a ação e a personagem principal.
Faz a planificação do texto e quando terminares, revê se cumpriste todos as instruções.

O rebanho perdeu as asas
A rosa do Egito

2.º ciclo/5.º e 6.º
ano

O Planeta Branco

Três histórias de amor

Os piratas

Uma viagem com cheirinho a canela
Uma aventura na Serra da Estrela
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AUTOAVALIAÇÃO DO TEXTO NARRATIVO
Usa o quadro seguinte para autoavaliares o teu texto e verificares quais os aspetos a melhorar. Assinala com uma cruz a
coluna que achares que melhor se adequa ao teu texto

Parâmetros a avaliar

☺

😐

☹

Escrevi um texto com características narrativas.
Incluí um momento de diálogo no meu texto.
Descrevi o espaço onde decorre a ação.
Descrevi a personagem principal.
Fiz os parágrafos corretamente.
Escrevi um discurso correto e com sentido
Escrevi sem erros ortográficos e usei vocabulário adequado.
Cumpri o número mínimo e/ou máximo de palavras.
A minha caligrafia é legível e cuidada.
O meu trabalho final está apresentável e cuidado.
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