UNIDADE: Cruzeiro em Luanda: Visita a Monumentos e Sítios / Angola
SITUAÇÃO DE USO:
Narrar uma viagem

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
- Conhecer monumentos e sítios;
- Identificar monumentos e sítios a partir das imagens.

ACTIVIDADE DE PREPARAÇÃO:
Observe a imagem:
Imagem nº 1: Navio de Cruzeiro: Quest for Adventure

In: http://www.welcometoangola.co.ao/_cruzeiros_em_luanda

Responda às pergunta:
1 – O que lhe sugere a imagem acima?
2 – Quais as cores você vê nesta imagem? Qual é a cor predominante?
3 – Onde se encontra o navio?
4 – Que tipo de navio é este? Que tipo de navios existem? Pesquise e faça uma lista, apontando suas
características.

BLOCO DE ACTIVIDADES:
Leia o texto:
O primeiro Cruzeiro atracou no Porto de Luanda no dia 9 de Fevereiro de 2013. O navio de
cruzeiro QUEST FOR ADVENTURE, vindo da África do Sul, trazia a bordo cerca de trezentos turistas de
várias nacionalidades, na sua maioria pessoas da terceira idade de origem alemã, inglesa, e
australiana. A embarcação e respectivos ocupantes permaneceu no território angolano apenas dez
horas, devido ao seu roteiro de viagem. (…)
Em Luanda, a comitiva, com cerca de 350 pessoas, visitou a marginal de Luanda, o Palácio de Ferro,
o Museu de Antropologia, a Fortaleza de São Miguel e a Cidade Alta, o memorial António Agostinho
Neto, a feira do Artesanato, a Igreja dos Remédios e a Ilha do Cabo. Parte destes viajantes tiveram o
privilégio de assistir ao desfile infantil do Carnaval de Luanda, na Nova Marginal.
1 – Em que dia, mês e ano o navio de cruzeiro atracou no Porto de Luanda?
2 – O que é que o navio de cruzeiro veio fazer a Angola?
3 – Quantos turistas o navio trazia e quais eram as nacionalidades?
4 – Quais foram os lugares que os turistas visitaram? Conhece algum desses lugares?
5 – Quais são os roteiros turísticos mais importantes do seu país? Conte sobre isso para seus colegas.

EXTENSÕES DA UNIDADE:
1 - Como no exemplo dado abaixo, na figura nº 1, escreva os nomes
correspondentes às imagens:
Feira do Artesanato;
Ilha do Cabo;
Palácio de Ferro;
Igreja dos Remédios;

Fortaleza de São Miguel;
Memorial António Agostinho Neto;
Museu de Antropologia.

Fortaleza de São Miguel
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http://www.google.com/search?q=museu+de+antropologia+angola&tbm
http://www.google.com/webhp?source=search_app#bav=on.2,or.r_qf.&fp=d699fdfe2313793b&q=ilha+do+cabo+luanda
http://www.google.com/search?q=memorial+antonio+agostinho+neto&source
http://www.google.com/search?q=fortaleza+de+sao+miguel+de+luanda
http://www.google.com/webhp?source=search_app#bav=on.2,or.r_qf.&fp=d699fdfe2313793b&q=palacio+de+ferro
http://www.google.com/webhp?source=search_app#bav=on.2,or.r_qf.&fp=d699fdfe2313793b&q=ilha+de+luanda
http://www.google.com/webhp?source=search_app#bav=on.2,or.r_qf.&fp=6be79f0f002ad89b&q=ilha+de+luanda
http://www.google.com/search?q=praça+do+artesanato+em+luanda
http://www.operacional.pt/museu-nacional-de-historia-militar-angola/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://imgs.sapo.pt/gfx/489194.gif

ACTIVIDADE DE AVALIAÇÃO:
Construa um texto, contando uma viagem que tenha feito, sozinho ou em companhia de alguém e
depois conte oralmente para a sua turma.
Texto
A Minha Viagem

