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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 16  

DISCIPLINA Inglês  
ANO(S) 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS    

 

 

 

Área(s) de conhecimento 

(Aprendizagens 

Essenciais/Perfil dos Alunos) 
 

Áreas de Competência do Perfil do Aluno 

Linguagens e textos 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de problemas 
Pensamento crítico e pensamento criativo 

Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e autonomia. 

Aprendizagens Essenciais 
 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 
Compreensão oral: compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; 
acompanhar uma apresentação breve sobre temas estudados; compreender o essencial 
áudio sobre o tema apresentado; compreender o essencial de programas em modo 

áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de interesse cultural. 
 

Compreensão escrita: Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara 
e corrente; compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal ou cultural; 

utilizar dicionários diversificados. 
 
Interação escrita: interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral.  
 

Produção oral: (re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e 
entoação adequados. 
 
Produção escrita: produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário comum, 

mas diversificado; escrever sobre os temas da atualidade estudados. 
 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 
Identificar e emitir opinião sobre transformações do modo de estar e viver. 

 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

HEALTH AND WELL-BEING 

 

WRITING 

 

Write the first page of your diary starting with the following prompt: 

‘If I could change one thing about myself…’   

Don’t forget to: 

-  write a date for your entry; 
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- use words to express emotions and adjectives to describe feelings and situations; 

- use informal language, use short forms. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

GRAMMAR 

 

 

1. Question Tags. Complete with the correct question tag: 
 

a) Sally went on a crazy diet to get thinner, __________? 
b) I’m odd-looking, __________? 
c) He isn’t worried about his look, __________? 
d) Don’t make any nasty comments on his look, __________?  

   

   

 


