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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 49  

DISCIPLINA Português Língua Não Materna - Intermédio 
ANO(S) 1.º ao 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 
Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos 
variados. 

• Escrita  

            Escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal. 
 

OBJETIVO(S) 
COMUNICATIVO(S) 

  Falar sobre monumentos e sobre factos históricos. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Vamos viajar no tempo? 

 
Fonte: https://br.freepik.com 

  
Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê o texto. 

 

O Palácio Nacional de Queluz 

 

 O Palácio Nacional de Queluz e os seus jardins 

históricos constituem um dos exemplos mais 

extraordinários da ligação harmoniosa entre 

paisagem e arquitetura palaciana em 

Portugal. 

Ilustram a evolução do gosto da Corte nos 

séculos XVIII e XIX, período marcado pelo 

barroco, o rococó e o neoclassicismo. 

Mandado construir em 1747 pelo futuro D. Pedro III, consorte de D. Maria I, o Palácio 

de Queluz foi inicialmente concebido como residência de verão, tornando-se espaço 

privilegiado de lazer e entretenimento da Família Real, que o habitou em 

permanência de 1794 até à partida para o Brasil, em 1807, na sequência das invasões 

francesas. 
https://projetos.7maravilhas.pt/portfolio-items/7-maravilhas-de-portugal-old/  - Texto adaptado 

 

 

 

 

2. Procura no dicionário o significado das seguintes palavras: 

Barroco: ________________________________________________________ 

Rococó: _________________________________________________________ 

  

https://projetos.7maravilhas.pt/portfolio-items/7-maravilhas-de-portugal-old/
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Neoclassicismo: __________________________________________________ 

 

 

3. Responde às perguntas. 

a) Em que ano foi mandado construir o Palácio Nacional de Queluz? 

___________________________________________________________________ 

 

b) Este Palácio foi construído para ser uma habitação permanente da Família 

Real? Justifica a tua resposta 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

c) O que levou a Família Real a partir para o Brasil em 1807? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

4. Imagina que tens uma máquina do tempo.  
 

Escreve um pequeno texto em que 
refiras: 
- Para que época histórica gostarias de 
viajar; 
- Como seria essa viagem. 
 
 
 
 

                       Fonte: https://br.freepik.com 
 

 
                           _____________________________________ 

1º ciclo X 

2º ciclo X 

3º ciclo X 

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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