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#EstudoEmCasa 

 
BLOCO N.º 28  

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; 

identificar o contexto do discurso, a ideia principal e informações simples. 

• 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 INTERCULTURAL 

• Reconhecer realidades interculturais distintas 
Reconhecer elementos constitutivos da sua própria cultura e da(s) cultura(s) de 

língua estrangeira: diferentes aspetos de si próprio, identificar pessoas, 

lugares e aspetos que são importantes para si e para a sua cultura; associar 

capitais e algumas cidades desses países estudados; reconhecer aspetos 

culturais de países de expressão inglesa, tais como bandeiras e símbolos 

nacionais. 

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 autoavaliação: grelhas de progressão de 

aprendizagem. 

Tema(s) do Bloco  

✓ Cultura britânica; 

✓ Passado Verbos irregulares..  

Tarefa 1 

Lê as frases e completa com a forma correta do verbo “to be” no passado. 

(afirmativa, negativa, interrogativa) 

1. I _______________ in London last year. 

2. They _________________ (not) in Edinburgh last month. 

3. _____________________ (you) in the UK last summer? 

4. My friends _______________ in Cardiff yesterday. 

5. My teacher ________________ (not) in Scotland last weekend. 

6. ____________________ (she) in the UK last month? 
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Tarefa 2 

Legenda as imagens de sítios emblemáticos do Reino Unido, identificando o país onde se 
encontra 

Millennium Centre _ Tower Bridge _ Forth Bridge _ Calton Hill _Big Ben 

                               _________________________ 

             _____________________ 

 

 

                   ________________________ 
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                          ______________________ 

                     ____________________ 

Tarefa 3 

Imagina que acabaste de chegar de uma viagem que fizeste ao Reino Unido. Escreve 
algumas frases referindo sítios emblemáticos onde estiveste.  

 

 


