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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 31  

DISCIPLINA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO AUTÓNOMO 
ANO(S) 5.º e 6.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Educação Literária 

- Ler integralmente textos literários de natureza narrativa, lírica e dramática. 

- Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 

Leitura 

- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 

- Explicitar o sentido global de um texto. 

- Identificar tema, ideias principais e pontos de vista. 

- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes). 

- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 

 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

Hábitos de Leitura 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1.Treina a velocidade de leitura. 

Lê o excerto seguinte da história “A princesa e a ervilha”, que tem 150 palavras. Regista quantas 

palavras lês num minuto. 

A princesa e a ervilha. 

Era uma vez um príncipe que queria desposar uma princesa, mas uma princesa verdadeira. 

Assim, deu a volta ao mundo para encontrar uma, e, na realidade não faltavam princesas; o que 

ele nunca podia assegurar era que se tratasse de verdadeiras princesas; havia sempre algo nelas 

que lhe parecia suspeito. Por consequência, regressou, muito deprimido, por não ter encontrado 

aquilo que desejava. 

Uma noite, fazia um tempo horrível, os raios entrecruzavam-se, o trovão ribombava, chovia 

a cântaros – era pavoroso. Alguém bateu à porta do palácio e o velho rei apressou-se a mandar 

abrir. 

Era uma princesa, mas santo Deus, em que estado a chuva e a tempestade a haviam posto! A 

água escorria dos seus cabelos e das suas roupas, entravam-lhe pela biqueira dos sapatos e voltava 

a sair pelos tacões. Todavia, afirmou ser uma verdadeira princesa. 

- Isso é o nós que já iremos ver! – pensou a velha rainha. 

Hans Christian Andersen, Contos Imortais, Publ. Europa- América 

2.º ciclo/5.ºe 6.º 

anos 
X 

 

2.Treina a expressividade 

Lê o excerto anterior das seguintes formas: 

- a rir;      - a chorar;      - com autoridade;      - com desprezo;      - com alegria;      - com sono. 2.º ciclo/5.ºe 6.º 

anos 
X 
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3.Desafio “Juntos de Férias. Desafio: Ler+” 

Procura mais informações sobre este desafio no site  

http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/ServProf/JuntosdeFerias/Paginas/default.aspx 

 

 

Instala a aplicação e desenvolve o gosto pela leitura divertindo-te. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.addition.android.desafiosPnl&hl=pt_PT 

 

 

2.º ciclo/5.ºe 6.º 

anos 
X 
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