#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 27
ANO(S)

10.º e 11.º Anos / 1.º e 2.º
Anos de Formação

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

DISCIPLINA
Inglês

COMPETÊNCIA COMUNICATICA
Compreensão oral: compreender um discurso fluido e seguir
linhas de argumentação dentro das áreas temáticas apresentadas.
Compreensão escrita: ler, compreender e identificar diversos tipos
de texto, dentro das áreas temáticas apresentadas, recorrendo, de
forma adequada, à informação visual disponível; descodificar
palavras-chave, ideias presentes no texto; interpretar informação
explícita e implícita em diversos tipos de texto, pontos de vista e
intenções do(a) autor(a).
Produção oral: exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas
apresentadas.
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA
Pensar criticamente: relacionar informação abstrata e concreta,
sintetizando-a de modo lógico e coerente; revelar atitude crítica
perante a informação.

Título/Tema(s) do Bloco
Endangered species

A. Choose the right option.
1. Some products we buy cause harm to the environment because they:
a) create more waste.
b) are recycled.
c) are bad quality.
2. To avoid having wild animals around your home, you can:
a) unlock pet doors.
b) leave the garbage outside.
c) feed your pets indoors.

B. Answer the questions.
1. What is an endangered species?
2. Name some species in danger of extinction.
3. What can we do to preserve endangered species?
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Conditionals 0 and 1
A. Circle the correct sentence.
1. Conditional type 0 is used for:

2. Conditional type 1 is used for:

a) truths, laws and rules.

a) truths, laws and rules.

b) real and possible situations.

b) real and possible situations.

B. Choose a verb from the box and complete the sentences with the right tense.
be

ask

get

explain

1. When I go on holiday, I always ________________ my uncle to water my plants.
2. If I ________________ the problem to my sister, she'll be happy to help me.
3. We ________________ late for the film if we don’t hurry up.
4. If you ________________ a red card, you can't play in the rest of the game.
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