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#ESTUDOEMCASA 

BLOCO N.º 52   
DISCIPLINA 

 
Português Língua Não Materna – Nível Iniciação 
 ANO(S) 1.º e 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 
Compreender o sentido global, o conteúdo e a intencionalidade de textos 
de linguagem corrente. 

• Gramática 
Reconhecer e usar corretamente os verbos no pretérito perfeito simples 
do modo indicative. 

• Interação cultural 
Integrar no seu discurso elementos constitutivos da própria cultura e da 
cultura da língua de escolarização. 

OBJETIVO(S) 
COMUNICATIVO(S) 

   Relatar visitas de estudo. 

 

Título/Tema do Bloco 

Já foste a Coimbra? 

 
https://www.image.freepik.com 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê o texto. 

Visita de Estudo a Coimbra 

Na sexta-feira passada, fomos a uma visita de estudo a Coimbra. Às 8h30, partimos de 

autocarro. No caminho, cantámos, conversámos e pudemos ver as paisagens do Douro 

pela janela.  

A primeira paragem foi em Conímbriga, uma antiga cidade romana que fica perto de 

Coimbra. Almoçámos e depois fomos ao Museu Monográfico de Conímbriga. Aqui, vimos 

vários objetos das ruínas históricas de Conímbriga. 

De seguida, fomos para Coimbra. Primeiro, visitámos a Quinta das Lágrimas, onde 

pudemos aprender mais sobre a História de Portugal.  

Depois, fomos ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, onde vimos um filme sobre a história 

do mosteiro. No fim, visitámos a famosa Universidade Coimbra. Todos gostámos da 

universidade e todos fizemos perguntas sobre a história deste local.  

No fim, voltámos para o autocarro e regressámos a Chaves. No caminho, jantámos no 

Mar Shopping e fizemos algumas compras. 

Gostei muito desta visita de estudo, porque aprendi mais sobre a História de Portugal, 

sobre Coimbra e porque passei um dia divertido com os meus colegas e professores. 

 

2. Sublinha no texto os locais visitados. 

 

  

  

1º Ciclo X 

2º Ciclo X 

3º Ciclo X 
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3. Observa o quadro dos verbos no Pretérito Perfeito Simples. 

 
 

4. Copia do texto todas as formas verbais que se encontram no Pretérito Perfeito 

Simples.   

 

5. Completa o quadro. 

                     

6. Faz uma pesquisa sobre uma a cidade portuguesa que gostavas de visitar e regista os locais que 

consideras importante conhecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


