#EstudoEmCasa
BLOCO N.º 30
ANO(S)

DISCIPLINA Inglês

5.º e 6.º

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
APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS

Compreender textos simples com vocabulário limitado;
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
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender
a regular o processo de aprendizagem
Realizar atividades simples

Tema(s) do Bloco

✓ Cultura britânica;
✓ Passado Verbos irregulars (afirmativa e negative).

Tarefa 1
Completa a grelha com o passado dos verbo irregulares não te esqueças de fazer a
tradução.

Infinitive

Simple past

to be
to go
to learn
to fly
to read
to buy
to spend

Past
participle
been
gone
learnt
flown
read
bought
spent

Tradução

Tarefa 2
Lê as frases e completa com a forma correta do verbo irregular no passado.
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(afirmativa, negativa, interrogativa)
1. I _______________ (to go) in London last year.
2. They _________________ (to spend) time out last month.
3. You _____________________ (to go) to the UK last summer.
4. My friends _______________ (to fly) to Cardiff yesterday.
5. My teacher ________________ (to buy) a gift last weekend.
6. She_______________ (to read) the British magazine last night.
Tarefa 3
Escreve as frases na negativa.
7. I _______________ (not/to go) in London last year.
8. They _________________ (not/to spend) time out last month.
9. You _____________________ (not/to go) to the UK last summer.
10. My friends _______________ (not/to fly) to Cardiff yesterday.
11. My teacher ________________ (not/to buy) a gift last weekend.
12. She_______________ (not/to read) the British magazine last night.
Tarefa 4
Encontra o simple past dos verbos na sopa de letras.
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