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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 2  

DISCIPLINA Inglês 
ANO(S) 5.º e 6.º                                                 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Compreensão escrita 
Ler enunciados de natureza diversa.   

• Compreensão oral 
Compreender discursos produzidos. 
Acompanhar apresentações. 
Compreender o essencial áudio sobre o tema apresentado. 
Seguir as orientações e informações dadas durante o bloco temático. 

• Produção oral 
(Re)produzir enunciados orais durante o bloco temático. 
Praticar o vocabulário, as perguntas, as respostas e outras frases que 
estão relacionadas com as aprendizagens do bloco. 

• Produção escrita 
Produzir um pequeno texto sobre a temática. 

• Competência intercultural 
Reconhecer elementos constitutivos da cultura da língua estrangeira.  

  

 

Tema(s) do Bloco  

A festividade do Halloween 
Vocabulário da festividade 
Determinante demonstrativos 
Plural dos nomes 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 

  2º ciclo/5º ano X 

2º ciclo/6º ano X 

1. Atividade 1 

 

Ouve a canção sobre a festividade do dia das Bruxas “Halloween” e ordena 
as letras de modo a descobrires as palavras relacionadas com a festividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hj_mudR9ZTc 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hj_mudR9ZTc


 

 

Inglês, 5.º e 6.º anos, Bloco n.º 2                                                                                                      Página 2 de 3 

 

Halloween Night 

On Halloween night,  

We walk, walk, walk,  

On _________________ (eewoHalnl) night,  

We knock, knock, knock!  

______________ (letocoahC), please!  

______________ (ikoosCe), please!   

______________ (dyaCn), please!  

We love to trick or treat!   

 

Hurray, hurray, it’s Halloween!   

It’s Halloween, hurray!  

Hurray, hurray, it’s Halloween!  

“Trick or Treat”, we say!  

 

On _____________ (welloHane) night,   

We walk, walk, walk,  

On Halloween night,  

We knock, knock, knock!  

______________ (polliLosp), please!  

_____________ (YlJel nabes), please!  

_____________ (Cnday rnoc), please!  

We love to trick or treat!  
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Hurray, hurray, it’s Halloween!  

It’s Halloween, hurray!  

Hurray, hurray, it’s Halloween  

__________________ (“krTic or Ttare”), we say! 
 
 
 

2. Tarefa 2 

 

Colorir os desenhos do Halloween, com a cores características desta 

época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.crayola.com/free-coloring-
pages/print/jack-o-lanterns-coloring-page/ 

https://www.crayola.com/free-coloring-

pages/print/haunted-house-coloring-page/ 


