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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO N.º 53  

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, integrando a sua experiência e mobilizando 

conhecimentos adquiridos em outras disciplinas.  

Compreensão escrita: ler e compreender diversos tipos de texto, dentro das áreas 

temáticas apresentadas, recorrendo, de forma adequada, à informação visual disponível; 

descodificar palavras-chave/ideias presentes no texto. 

Produção escrita: planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com o tipo e 

função do texto e o seu destinatário, dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando 

a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA  

Pensar criticamente: relacionar vários tipos de informação, sintetizando-a de modo lógico 
e coerente, com apresentação de pontos de vista e opiniões, integrando a sua experiência 

e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 
 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

Writing about a job 
 

A. Circle the correct option. 
 

1. In an opinion essay we: 

a) present the negative aspects of a specific subject. 

b) state our opinion about a specific subject. 

c) must write about real and biographical information. 

 

2. When writing an opinion essay, we use examples in the: 

a) introduction. 

b) main body. 

c) conclusion. 

 

3. In an opinion essay, it is a good idea to use: 
a) linking words. 

b) slang. 

c) very long sentences. 

 

4.  In an opinion essay, paragraphs are: 

a) important. 

b) not so important. 
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B. Imagine you are a member of the school newspaper and you had to write an opinion essay 

based on the following statement. What would you write about it?  

 

THE BIGGEST MISTAKE WE COULD EVER MAKE IN OUR LIVES IS TO THINK WE WORK FOR ANYBODY 

BUT OURSELVES. 

Brian Tracy 

 

First, here are some tips on how to write an opinion essay. 

 

➢ When you are writing an opinion essay, you want to state your opinion on a specific subject.  

➢ It is divided into three parts:  

Introduction 

Main body  

Conclusion 

➢ In the introduction: 

▪ Introduce the topic by rephrasing it. 

▪ Use a quote or an unusual fact. 

▪ Take a definite position. 

 

➢ In the main body: 

▪ You have to support the opinion you stated in the introduction. 

▪ Analyse the reasons which endorse your opinion. 

▪ To endorse an opinion, you need to provide at least three solid reasons in three different 

paragraphs. 

 

➢ It's also a good idea to: 

▪ use examples; 

▪ state the opposing views. 

 

➢ In the Conclusion: 

▪ Restate your opinion. 

▪ Summarise the main points of the main body using different words. 

▪ End with a conclusive sentence. 

 

Write the opinion essay between 100-120 words. 


