UNIDADE: Viagem a Portugal / Portugal
SITUAÇÃO DE USO
Seleção de roteiro turístico.
EXPETATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Selecionar informações;
- Formular questões;
- Utilizar o verbo “representar”;
- Produzir texto escrito;
- Elaborar roteiro turístico.
ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO
Sabe que país representa cada uma das bandeiras? Escreva o nome do país
associando-o à bandeira que o representa:
 Bielorrússia
 Hungria
 Itália
 Portugal
Bandeiras de Países da Europa

_________________

_________________

_________________

_________________

http://paginas.fe.up.pt/~fff/Homepage/Bandeiras/bandeiras.html

BLOCO DE ATIVIDADES
1. Leia o texto com atenção:
Bandeira de Portugal
Significado, cores e história da bandeira portuguesa

Bandeira de Portugal
DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE A BANDEIRA DE PORTUGAL:
A bandeira de Portugal foi adotada em 30 de junho de 1911. As cores
que aparecem na bandeira portuguesa são: Vermelho, verde, amarelo,
azul, branco e preto.
A bandeira portuguesa é composta por duas faixas verticais. Uma verde
na parte esquerda que representa 40% da bandeira e outra vermelha,
na parte direita, com 60% da área. Na divisa entre as duras cores há o
escudo de Armas de Portugal, assentado na esfera armilar manuelina.
A cor vermelha, predominante na bandeira de Portugal, representa a
conquista, a virilidade e a alegria. Já o verde representa as florestas do
território português. A esfera militar representa as descobertas
marítimas portuguesas realizadas nos séculos XV e XVI. Já o escudo de
armas simboliza o Império Colonial Português.
A bandeira de Portugal é chamada oficialmente de Bandeira Nacional.
Há também outros nomes pelos quais é conhecida, entre eles Bandeira
de Quinas e Bandeira Verde-Rubra.
http://www.suapesquisa.com/paises/portugal/bandeira_portugal.htm

1.1. Redija 3 afirmações falsas ou verdadeiras que gostasse de colocar aos seus
colegas.
1.2. Teste a sua atenção e a dos seus colegas, colocando as perguntas à vez para a
turma toda e respondendo sem olhar para o texto.
2. Neste texto temos a repetição do verbo representar. Consulte as definições a
seguir transcritas do dicionário Priberam on line e selecione a melhor definição
do verbo representar neste contexto. Sublinhe a sua escolha.
representar - Conjugar
v. tr.
1. Patentear, revelar, mostrar.
2. Reproduzir pela pintura, escultura, gravura, etc.
3. Trazer à memória, significar, simbolizar.
4. Expor (por meio de representação).
5. Ser mandatário, procurador, embaixador ou agente de.
6. Fazer as vezes de.
7. Figurar, parecer ter.
8. Pôr em cena.
9. Ter na peça um papel.
10. Dirigir uma representação a.
11. Fazer um papel.

v. pron.
12. Figurar-se.
http://www.priberam.pt/dlpo/

2. Registe a sua conclusão:
No texto DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE A BANDEIRA DE PORTUGAL, o verbo
“representar” significa ______________________________________________________.

B- Turismo Portugal

Portugal -

Portugal - Natureza

Itinerários
Para o ajudar a organizar a sua
viagem, sugerimos itinerários de visita
em cada região. Fique a saber o que
provar em Portugal, qual o melhor
tipo de alojamento e algumas
informações úteis.

Portugal -

Para
momentos
de
absoluta
descontração ou para umas férias
revigorantes, Portugal tem inúmeras
propostas para os amantes da natureza
e das atividades ao ar livre.

Portugal - Golfe

Património
De todos os estilos e em todas as
épocas, o património português leva-o
numa viagem a que não vai ficar
indiferente.

Junto ao mar ou com a montanha em
cenário de fundo, locais de prática não
faltam nos cerca de 80 campos em todo
o país.

Portugal - Sol e

Portugal

Mar
Sol durante todo o ano e uma costa
banhada pelo Oceano Atlântico com
centenas de quilómetros fazem de
Portugal o destino certo para quem
gosta de sol e de mar.

Clima ameno, 3000 horas de sol por ano
e 850 km de esplêndidas praias
banhadas pelo oceano Atlântico fazem
de Portugal o destino perfeito para
todas as estações.

1. Consultando as imagens e os textos que as acompanham, escreva sobre o que
Portugal representa para si:
Para mim, Portugal …
1.1. Partilhe o seu texto com os colegas, lendo-o para a turma.
EXTENSÃO DA UNIDADE
Preparação para o Concurso sobre Monumentos e Locais de Portugal:
 selecionar em grande grupo locais e monumentos de Portugal;
 pesquisar sobre os locais e monumentos selecionados.
Para esta atividade, pode consultar os sites:



http://www.visitportugal.com/Cultures/pt-PT/default.html
www.turismodeportugal.pt/english/

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO
1. Concurso sobre Monumentos e Locais de Portugal:
 dividir a turma em grupos de 4 elementos (o nº de elementos por grupo
dependerá do total de alunos da turma).
 selecionar 5 perguntas sobre monumentos e locais portugueses,
registando também as respostas.
 escolher um porta-voz que responderá às perguntas dos outros grupos.
 numerar os grupos e nomear um júri que procederá ao registo das
classificações e ao cumprimento das regras que deverão ser
estabelecidas por todos, como, por exemplo, a atribuição de pontos.
 colocar as questões uma a uma por cada porta-voz;
 ganhará o grupo com mais pontuação.

2. Roteiro turístico. Imagine que vem a Portugal e que pretende definir o seu
roteiro. Indique por prioridades os locais e os monumentos a visitar.

