
 
 



Implementação das 
atividades 



 

 

 
 Área: português 

 

 Público alvo: 4º anos de escolaridade 

 

 Duração: 60 min 

 

 Aplicado em março de 2014 



 

 
 Escutar para aprender e construir conhecimentos: 

 Identificar informação essencial 

 Identificar ideias-chave de um texto ouvido 

 

 Autoavaliar o trabalho desenvolvido 



 

 
 A Professora introduz a leitura do dia: 

 

O conto inicia-se com uma descrição da aldeia “Pedrinha  

do Sol” – parte que será essencial para a atividade. 

 

É lido o primeiro capítulo. 

 

 



 

 
 A Professora propõe que ilustrem a aldeia que ouviram 

descrever, com o máximo de detalhes.  - 15 minutos para esta atividade. 

 

 

                       Benedita                                                                João 



               Miriam 

               Rodrigo 



 

 
 A Professora relê o capítulo e reforça a 

 necessidade da atenção para poderem fazer uma ilustração melhor.  

 

 

 



 

 
 A Professora propõe que voltem a ilustrar a aldeia que ouviram 

descrever, com o máximo de detalhes.  - 15 minutos para esta atividade. 

 

 

                       Benedita                                                                João 



               Miriam 

               Rodrigo 



 

 
 É pedido que cada aluno observe os seus dois desenhos e reflita 

nas razões que provocam as diferenças. 

 

 

 





 

 

 
 Área: português 

 

 Público alvo: 4º anos de escolaridade 

 

 Duração: 2 x 90 min 

 

 Aplicado em março de 2014 



 
 Elaborar e aprofundar ideias e conhecimentos: 

 

 Escrever para aprender a construir e expressar conhecimentos 

 

 Identificar ideias-chave de um texto ouvido 

 Redigir textos (de acordo com o plano previamente elaborado; respeitando 

convenções (orto)gráficas e de pontuação; utilizando os mecanismos de coesão 

e coerência adequados. 

 Construir narrativas, no plano do real ou da ficção, obedecendo à sua estrutura. 

 Rever os textos com vista ao seu aperfeiçoamento: erros; organização e 

reescrita. 

 Cuidar da apresentação final dos textos. 



 
 A atividade começa com um diálogo sobre os contos já lidos, focando: 

 Personagens 

 Tempo 

 Ação 

 Estruturas narrativas  

 … 

 

 Visualização de  PWP com personagens, para que cada aluno escolha 
uma.  



      

        

Escreve  a tua história sobre a personagem que escolheste. 
Não te esqueças de lhe dar um título.   -  45 minutos para a atividade 
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 Escolhem-se três textos que serão lidos e apreciados por todos os 

colegas, ressaltando os aspetos positivo e apontando os aspetos que 
poderiam ser melhorados. É feito um registo no quadro, sintetizando o 
que foi apontado.  

 

 De seguida faz-se a leitura do excerto selecionado do conto A Fada 
Oriana. Segue-se um diálogo coletivo e o preenchimento do esquema 
orientador.  



Dar-se-á particular atenção à caraterização da bruxa. Reflete-se 

sobre o que se alcança quando uma caraterização é feita com 

muitos pormenores. 
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A fase seguinte é a proposta de revisão 

dos textos produzidos, preenchendo 

individualmente um esquema semelhante. 

 

 Nesta fase, os aspetos que ficaram por 

preencher são agora acrescentados para 

que a etapa seguinte - a reescrita do texto 

- seja enriquecedora e produtiva. 

 

   Os textos deverão ser expostos no 

painel da sala. 

  Reescreve o teu texto, integrando as novas ideias que registaste no esquema orientador e no 
quadro de caraterização de personagens. 
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