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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO N.º 54  

DISCIPLINA Inglês  
ANO(S) 

10.º e 
11.º anos 
/ 1.º e 2.º 
anos de 

formação 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

COMPETÊNCIA COMUNICATICA 

Compreensão oral: compreender um discurso fluido e seguir linhas de argumentação 

dentro das áreas temáticas apresentadas, interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e 

intenções do(a) autor(a) e informação explícita e implícita em diversos tipos de texto. 

Compreensão escrita: descodificar palavras-chave/ideias presentes no texto. 

Produção oral: exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas. 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 

Pensar criticamente: revelar atitude crítica perante a informação e o seu próprio 

desempenho.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto:  relacionar 
o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, recorrendo ao 

pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre vários assuntos 
relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses pessoais. 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

Equality at work 
 

A. Circle the correct option. 
 

1. Equality at work means: 

a) Women should be paid more than men. 

b) Men should be paid more than women. 

c) Women and men should be paid the same. 

 

2. We should all: 

a) Fight bias. 

b) Accept bias. 

c) Ignore bias. 

 

B. Answer the questions. 

1. What do the words ‘riddle’ and ‘CEO’ mean? 

2. What do the words ‘bias’ and ‘biased’ mean? 

Prepositions 

A. Circle the correct option. 

1. I saw your colleague _____ the concert last night. 

a) in. 

b) on. 

c) at. 
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2. Is the CEO in his office? 

Yes, he is but he is ____ the phone. 

a) in. 

b) on. 

c) at. 

 

B. Choose the right preposition. 
1. I travelled to Lisbon in / on the train. 

2. Samantha often goes out at / on night. 

3. I read an interesting article about equality in / on a blog. 

4. Peter went for a drive in / on my new car. 

5. Isabel found the information she needs in / on a magazine. 

 

C. Complete the sentences with the right preposition. 
 

1. In many jobs you have to be _____ front of a computer. 

2. Do you like watching programmes about equality ____ work? 

    Yes, I usually watch them _____ an internet channel. 

3. It doesn’t matter if you’re a man or a woman, you have to be ___ time for work. 

4. This morning _____ the drive to work I saw the CEO of the company where you work. 

5. Yesterday I got to work just ____ time for the meeting. 

      6. Do you have this app _____ your mobile phone? 

 

D. Imagine you were given this challenge: 

To create a poster standing for equality at work. 

What would you write on it? 


