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#EstudoEmCasa 

 
BLOCO N.º 24  

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

 

Aprendizagens Essenciais 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

Compreensão oral 

Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada. 

Compreensão escrita 

Identificar a ideia principal e a informação essencial em textos diversificados. 

Produção oral 

Falar sobre os temas explorados. 

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. 

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  

• O comparativo; 

• O superlativo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2º ciclo/5º ano X 

Tarefa 1 

Ordena as palavras de forma a construir frases no superlativo. 

 

 

 

___________________________________________ 

 

 

___________________________________________ 

the tallest  is Peter 

the is shortest Maria 
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___________________________________________ 

 

 

___________________________________________ 

 

 

___________________________________________ 

 

Tarefa 2 

Faz frases usando as palavras dadas e colocando os adjetivos no superlativo de 

superioridade. 

1. The blue cup/the yellow cup 

big/small  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Cream paper coffee cup/brown paper coffee cup  

cheap/expensive  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. The boy/the girl 

interesting in painting  

 

_____________________________________________________________________ 

 

the is intelligent Thomas most 

the is Susan funniest 

students are These best the 
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Tarefa 3 

Completa a tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 4 

Escreve frases, utilizando os superlativos da tabela, seguindo o exemplo. 

 

             e.g. This book is the best. 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________ 

Adjective Superlative of 

superiority 

cheap  

fat  

funny  

boring  

safe  

good  

bad  


