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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO N.º 18  
DISCIPLINA Inglês 

ANO(S) 5.º e 6.º                                                 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA  
Compreensão oral  
Identificar palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais; 
entender (…) informações que lhe são dadas; compreender discursos muito 
simples articulados de forma clara e pausada.   
Compreensão escrita  

Seguir instruções elementares; reconhecer informação que lhe é familiar em 
anúncios/avisos; compreender textos simples, com vocabulário limitado; 
identificar a ideia principal e a informação essencial em textos diversificados.  
Interação oral  
Interagir de forma simples.  
Produção escrita  
Escrever notas e mensagens curtas e simples sobre assuntos de necessidade 
imediata.  
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA  
Pensar criticamente   
Deduzir o significado de palavras e expressões desconhecidas simples 
acompanhadas de imagens.   
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  
Realizar trabalhos criativos e produzir a linguagem necessária para apresentar 
os mesmos ao professor/aos colegas.  
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 

regular o processo de aprendizagem   
Realizar atividades simples de auto e heteroavaliação (…) grelhas de 
progressão de aprendizagem.  

 

Tema(s) do Bloco  

Hobbies and interests 
 

       Tarefa 1 

Coloca as palavras por ordem de modo a construires frases corretas.  

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

How train  fast is going ? 

She walking dog. her loves 

like I painting. 

many How tickets have do you ? 

for early does up How wake he school ? 
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6)  

 

7)  

 

8)  

 

9)  

 

10) 

 

Tarefa 2   

Lê o texto e responder às perguntas com respostas completas. 

 

John likes playing with his dog in his free time. He has to finish his homework before he is 
allowed to play video games. John has a sister called Mary who also has hobbies. Mary loves 
rollerblading and cooking in her free time. She likes cooking with her mother. Mary also likes 
doing hobbies with her friends. Every week they like playing basketball in Mary’s garden.  

 

Kevin is the father of Mary and John. He is interested in taking photos and in playing the 
guitar. He plays the guitar every day in the living room. 

 

1) What hobby is John allowed to do after he finishes his homework? 
2) What hobby does Mary like doing with her mother? 
3) Where do Mary and her friends play basketball? 
4) What two hobbies is Kevin interested in? 
5) How often does Kevin play the guitar? 

 

 

My is in father interested jogging. 

my love I dog. with playing 

How is snail that moving slow ? 

long is film How the ? 

test is the difficult How ? 


