
 

 

 
#ESTUDOEMCASA 

 
AULA N.º 6  

DISCIPLINA                       Oficina de Escrita 
2.º Ciclo (5.º e 
6.º anos) 

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Escrita: 
Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  
Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que convém à 
finalidade comunicativa.  
Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  
Aperfeiçoar o texto depois de redigido. 
Redigir textos de âmbito escolar, como a exposição e o resumo. 
 

 

Título/Tema da Aula: 

Resumo 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

Resumo de um texto de enciclopédia: “Portugal” 

 

  

1.Faz um resumo do texto, com 40 a 60 palavras. 2.º Ciclo (5.º e 

6.º anos) 
X 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AA.VV.,1999. “Portugal”, in Enciclopédia de povos e países. Europa, vol. 2.Trad.  
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Portugal 
 
  

Portugal faz parte da Península Ibérica e tem 

por vizinha a Espanha, a norte e a leste. As ilhas 

atlânticas da Madeira e dos Açores são também 

território Português. Trata-se de um país 

essencialmente plano, cortado por cadeias 

montanhosas. As extensas planícies costeiras estão 

ocupadas por uma diversidade de culturas que 

incluem trigo, arroz, amêndoas, azeitonas e milho. 

Três grandes rios, o Douro, o Tejo e o Guadiana, 

atravessam o país. As vinhas que cobrem os seus 

vales produzem os famosos vinhos portugueses. Uma 

pequena parte das uvas ainda é pisada segundo o 

método tradicional. A área florestal, na sua maior 

parte de sobreiros, cobre um terço do território. Nas 

montanhas de Portugal há valiosos jazigos de carvão 

e de cobre. 
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Respeita as seguintes etapas: 

 

 

• Sublinha as ideias principais do texto e circunda as palavras-chave. 

 

 

• Começa a redigir o teu resumo, tendo em atenção as seguintes indicações: 

 

- mantém o tempo e a pessoa gramatical do texto-fonte; 

- constrói frases com as ideias principais que sublinhaste, usando palavras próprias e expressões 

mais curtas; 

- respeita a ordem das ideias do texto; 

. usa conectores que exprimam as mesmas ideias do texto-fonte; 

- não incluas exemplos ou descrições. 


