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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO N.º 25  
   DISCIPLINA Inglês 

ANO(S) 3.º e 4.º         

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA  
Compreensão oral:  
Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 
pausada num contexto familiar e com apoio visual;  entender instruções simples para 
completar pequenas tarefas; identificar palavras, expressões em rimas, lengalengas 
e canções; identificar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e 
audiovisuais. 
Compreensão escrita: 
Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens; fazer exercícios de 
leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de imagens para assimilar 
combinações de sons e de letras mais frequentes; desenvolver a numeracia em 
língua inglesa. 
Produção escrita: 
Escrever os numerais aprendidos.  
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto: 
Cantar, reproduzir rimas e lengalengas.  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 
regular o processo de aprendizagem: 
realizar atividades simples de autoavaliação: grelhas de progressão de 
aprendizagem. 

Tema(s) do Bloco  
 

Os Números 1-100. 
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Tarefa 1 

Legenda a imagens, de acordo com os números apresentados. 
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Tarefa 2 

Identifica o número apresentado por extenso e escreve o respetivo numeral, seguindo o exemplo. 

 

Nineteen __19___ 

 

1. Forty-nine _____________________________ 

2. Twenty-six _____________________________ 

3. Seven _________________________________ 

4. Ninety-three ____________________________ 

5. Sixty-five ______________________________ 

6. One hundred __________________________ 

7. Fifteen _______________________________ 

8. Fifty-one ______________________________ 

9. Seventy-nine __________________________ 

10. Thirty-two _____________________________ 

 

Tarefa 3 

Pinta a imagem seguindo os números da legenda. https://raskrasil.com/pt/colorir-com-numero-bynumbers/ 

 

https://raskrasil.com/pt/colorir-com-numero-bynumbers/
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Tarefa 4 

Encontra os números por extenso na sopa de letras.

 

https://learningapps.org/display?v=pwa7zamhj21 

 

 

Tarefa 5 

Vê o vídeo, constrói cartões de Bingo com os teus amigos e aprendam os números a jogar! 

 

Aprende a fazer um cartão de Bingo. 

 

https://learningapps.org/display?v=pwa7zamhj21
https://learningapps.org/display?v=pwa7zamhj21
https://www.youtube.com/watch?v=B_K5wdMF3pw

