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Etapa 2 
 

 
Lê a notícia a seguir apresentada. 
 

Navio-Escola Sagres efectua Volta ao Mundo 
14-01-2010 0:00

 
 
O Navio-Escola Sagres larga, no dia 19 de Janeiro, de Lisboa rumo a uma viagem de Volta ao Mundo, 
com duração de cerca de 11 meses. Esta é a terceira vez que a Sagres realiza uma Circum-navegação, 
tendo as últimas viagens ocorrido em 1978/ 79 e em 1983/84. 
 
 

Durante esta viagem a Sagres irá visitar vários países, são eles o Brasil, o Uruguai, a Argentina, o 
Chile, o Peru, o Equador, o México, os EUA, o Japão, a China (incluindo Macau), a Coreia do Sul, a 
Indonésia, Timor-Leste, Singapura, a Tailândia, a Malásia, a União Indiana, o Egipto e a Argélia.  

Nesta viagem a Sagres terá como missão a formação dos cadetes da Escola Naval, promover a 
imagem de Portugal no Mundo, contactar os Portugueses na Diáspora e participará em vários eventos, 
entre os quais o Encontro e Regata Internacional de Grandes Veleiros - Velas Sudamérica 2010, as 
Comemorações do Dia de Portugal em S. Diego, as Cerimónias Comemorativas dos 150 anos do 
Tratado de Paz, Amizade e Comércio entre Portugal e o Japão e participará na EXPO Xangai 2010. 

O Navio-Escola “Sagres” é um veleiro com 90 metros de comprimento, com 4 mastros e armação em 
barca, construída nos estaleiros navais Blohm & Voss, na Alemanha, em 1937, e navega há 48 anos 
com a missão principal de assegurar a formação marinheira dos futuros oficiais da Marinha Portuguesa, 
complementando as componentes técnica e académica ministradas na Escola Naval e a de 
representação da Marinha e do país no estrangeiro, desempenhando o papel de embaixada itinerante 
de Portugal. 

A “Sagres” é comandada pelo Capitão-de-Fragata Luís Pedro Pinto Proença Mendes e contará para 
esta missão com uma guarnição de 182 militares, incluindo 35 Cadetes da Escola Naval durante três 
meses.  

(texto extraído de
 http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/NavioEscolaSagresefectuaVoltaaoMundo.aspx) 

 

 
 

1. No primeiro parágrafo do texto, concentram-se as informações necessárias para 
conhecermos o acontecimento que é noticiado/divulgado. Relê-o antes de responderes às 
questões seguintes. 
1.1. Quem/O que está em destaque? 
1.2. O que é que fez/vai fazer? 
1.3. Quando fez/vai fazer? 
1.4. Onde? 
 
 
 
 
 

Afinal, o que é o Navio-Escola “Sagres”? Qual é a sua função? E que simbologia 
contém? 

 
Segue as propostas desta ficha de trabalho para aprenderes a explorar e a organizar 

a informação a que a Internet te dá acesso. 
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2. Vamos aprender um dos procedimentos usados para indicar o assunto principal de uma 
notícia. 

2.1. Observa agora, com atenção, a transformação das frases que te vamos apresentar 
e identifica as palavras que sofrem essa transformação: 
 
1.º - O título ou a frase com a notícia principal:  
Nasceu a primeira forma de vida artificial 
Cientistas descobrem novo tipo de estrelas em explosão 
 
 
2.º Transformação da frase num grupo nominal que contenha como elemento 
central o nome correspondente ao verbo da frase anterior: 
O nascimento da primeira forma de vida artificial 
A descoberta de novo tipo de estrelas em explosão pelos cientistas 
 
3.º A formulação resumida do assunto da notícia 
A notícia tem por assunto o nascimento da primeira forma de vida artificial 
A notícia tem por assunto a descoberta de novo tipo de estrelas em explosão pelos 
cientistas 
 

2.2. Apresenta, à semelhança do exposto em 1.2., a notícia central do texto transcrito no 
início da ficha. 

3. Completa as afirmações seguintes seleccionando a opção que, em cada item, consideres 
adequada, de acordo com o sentido do texto. 

3.1. O Navio-Escola “Sagres” realiza uma circum-navegação significa que vai 
i. navegar em círculos. 
ii. dar a Volta a Portugal. 
iii. dar a Volta ao Mundo. 
iv. andar às voltas. 

 

3.2. A expressão «os quais» (linha 10) refere-se a: 
i. «cadetes da Escola Naval» (linha 8). 
ii. «vários eventos» (linha 10). 
iii. «os Portugueses na Diáspora» (linhas 9-10). 
iv. «grandes veleiros» (linha 11). 

 

3.3. O Navio-Escola “Sagres” é um veleiro que começou a navegar 
i. este ano. 
ii. na década de 60.  
iii. na década de 40.  
iv. na década de 50. 

 

3.4. A principal missão do Navio-Escola “Sagres” é 
i. fazer experiências de viagens à Volta do Mundo. 
ii. promover o turismo relacionado com o mar. 
iii. formar oficiais da Marinha e representar Portugal no estrangeiro. 
iv. fazer explorações marítimas em várias partes do mundo. 

 
 

4. O Navio-Escola “Sagres” possui vários símbolos. Para compreendermos melhor o 
significado desses símbolos, vamos ler os textos que explicam cada um deles: Brasão de 
armas, Cruz de Cristo, Infante D. Henrique e Sagres. 
Para apoiar a compreensão destes textos informativos-explicativos, mostraremos como 
poderás organizar a informação mais importante de cada um deles. 
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Repara que o texto apresentado é constituído por quatro parágrafos, sendo cada um dos 

parágrafos introduzido por um tópico específico acerca do qual se vai transmitir uma dada 
informação nova: 
 
1.º parágrafo 

 
 

2.º parágrafo 

 
 
3.º parágrafo 

 

 
 

4.º parágrafo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tópico – A Cruz de Cristo 
Desenvolvimento 
   - Foi utilizada em… 
   - Era o símbolo de… 

Tópico – O ramo de carrasqueira 
Desenvolvimento 
   - era… 
   - exprime… 

Tópico – O astrolábio náutico 
Desenvolvimento 
  - representa…

Tópico – O fundo azul 
Desenvolvimento 
  - representa…
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Agora que identificámos as palavras-chave e localizámos a informação que está associada a 
cada uma delas, vamos ver três formas de organizar os dados extraídos do texto em esquema. 
Observa cada um dos esquemas. 

 
Esquema A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esquema B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esquema C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elementos constitutivos do Brasão de Armas 
– A Cruz de Cristo 

o Cor vermelha em fundo branco 
o Símbolo usado nos navios portugueses 
o Símbolo da Ordem Militar de Cristo 

 Suporte económico da Expansão e dos Descobrimentos 
 
– O ramo de carrasqueira 

o Símbolo pessoal do Infante D. Henrique 
o Símbolo de tenacidade, de rusticidade e de desapego dos bens materiais 

 
– O astrolábio náutico 

o Símbolo da ciência e da arte de navegar 
 
– O fundo azul 

o Símbolo do mar, do oceano (elemento que uniu o mundo, que deixou de separar) 

Elementos constitutivos do Brasão de Armas 
1. A Cruz de Cristo 

1.1. Cor vermelha em fundo branco 
1.2. Símbolo usado nos navios portugueses 
1.3. Símbolo da Ordem Militar de Cristo 

1.3.1. Suporte económico da Expansão e dos Descobrimentos 
 
2. O ramo de carrasqueira 

2.1. Símbolo pessoal do Infante D. Henrique 
2.2. Símbolo de tenacidade, de rusticidade e de desapego dos bens materiais 

 
3. O astrolábio náutico 

3.1. Símbolo da ciência e da arte de navegar 
 
4. O fundo azul 

4.1. Símbolo do mar, do oceano (elemento que uniu o mundo, que deixou de separar) 

Elementos constitutivos do Brasão de Armas 

Cruz de Cristo 

Cor vermelha 

Ordem Militar de 
Cristo:  
Suporte 
económico dos 
Descobrimentos 

Símbolo dos 
navios 

portugueses 

Símbolo da 
Ordem Militar 

de Cristo 

Ramo da 
carrasqueira 

Símbolo 
pessoal de  
D. Henrique 

Símbolo de 
tenacidade, de 
rusticidade, de 
desapego aos 
bens materiais

Astrolábio náutico Fundo azul 

Símbolo da 
ciência e da 

arte de 
navegar 

Símbolo do 
mar, do oceano
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4.1. Escolhe um dos esquemas acima exemplificados para organizares a informação 
contida em cada um dos textos informativo-expositivos a seguir apresentados.  
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5. Observa, muito atentamente, a imagem a seguir apresentada, anotando todos os pormenores 

que consegues visualizar. Elabora uma descrição do Navio-Escola “Sagres” para que a 
possas utilizar, numa aula seguinte, na elaboração de um prospecto de divulgação.  
 

 
 
 
Vamos sistematizar tudo o que aprendemos? 
 

Quando pesquisamos informação, podemos encontrar diferentes tipos de texto. Hoje 

aprendemos a extrair informação útil de dois tipos de texto: a notícia (texto analisado no item 1.) 

e o texto informativo-expositivo (textos analisados no item 4.).  

Notícia é ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

No texto informativo-expositivo temos acesso a _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Para organizar a informação que extraí dos textos utilizei um esquema. Aquele que eu 

prefiro é o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 


