
               

 

 

                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

LENDAS DE PORTUGAL

    

A lenda, tal como já sabes, 

determinado. A actividade que, agora, te 

onde decorre a acção de algumas lendas portuguesas. P

utilizar recursos existentes na Biblioteca Escolar, nomeadamente a colecção 

Lendas de Portugal, editada pelo Expresso, e a Internet.

Preparado para conheceres melhor uma cidade ou uma localidade do 

teu país? Reúne o grupo de trabalho, 

seguindo as orientações fornecidas, e inicia a “viagem” cujo destino será 

ditado por um livro.  

B o a  v i ag em !  
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LENDAS DE PORTUGAL 

      A ct i v i d ad e d e Pesq ui sa 

 

 tende a localizar a acção num espaço 

. A actividade que, agora, te propomos incidirá sobre o espaço 

mas lendas portuguesas. Para o efeito, vais 

utilizar recursos existentes na Biblioteca Escolar, nomeadamente a colecção 

, editada pelo Expresso, e a Internet. 

onheceres melhor uma cidade ou uma localidade do 

, realiza as tarefas abaixo apresentadas, 

, e inicia a “viagem” cujo destino será 



Tarefa 1. Selecciona um dos livros da colecção Lendas de Portugal

Expresso. 

Escreve o título da lenda seleccionada. 

__________________________________________________________

 

Tarefa 2. Identifica a localidade onde decorre a acção dessa lenda

de ler parte(s) do texto para encontrares essa informação

___________________________________________________________

 

Tarefa 3. Recorrendo à Internet, recolhe informações que consideres de interesse 

sobre essa localidade (por exemplo, monumentos, gastronomia, 

artesanato, desporto, entretenimento…). Para isso, 

Biblioteca Escolar e no post dedicado a esta actividade, 

capa do livro escolhido no início. 

Regista, aqui, as informações mais interessantes 

mínimo duas).  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Lendas de Portugal, editada pelo 

__________________________________________________________ 

onde decorre a acção dessa lenda (poderás ter 

a informação). 

_____________________________ 

que consideres de interesse 

sobre essa localidade (por exemplo, monumentos, gastronomia, 

desporto, entretenimento…). Para isso, acede ao blogue da 

dedicado a esta actividade, clica sobre a 

as informações mais interessantes que pesquisaste (no 

_______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________

______________________________________________________________

 

Tarefa 4. Acede, agora, ao blogue da 

“Deixar um comentário” (imediatamente a

pequeno texto, onde constem: o 

pesquisaste e os motivos que levariam o grupo a querer vis

comentário deve ser assinado pelos elementos do grupo.

 

Tarefa 5. Em casa, elabora uma proposta de

tua professora de Língua Portuguesa

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

 

A professora bibliotecária, Alice Fangueirinho 
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_______________________________________________

_________________________________________

______________________________________________________________ 

da tua Biblioteca Escolar e, no espaço 

(imediatamente abaixo ao post), redige um 

onde constem: o nome da localidade sobre a qual 

motivos que levariam o grupo a querer visitá-la. O 

comentário deve ser assinado pelos elementos do grupo. 

elabora uma proposta de sumário da aula e apresenta-o à 

de Língua Portuguesa. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

29 de Março de 2011 

A professora bibliotecária, Alice Fangueirinho Pimenta 


