#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 22
ANOS

DISCIPLINA: INGLÊS

7º e 8º

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA
Compreensão oral: seguir instruções detalhadas dadas pelo professor; identificar o
conteúdo principal do que se ouve e vê, os intervenientes e a sequência do
discurso assim como informações específicas.
Compreensão escrita: identificar informação essencial em textos adaptados de
jornais e revistas.
Interação oral: trocar informações relevantes e dar opiniões sobre problemas
práticos quando questionado diretamente.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
Interação escrita: interagir de forma simples, completando formulários,
mensagens e textos curtos.
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA
Comunicar eficazmente em contexto: responder com segurança e certeza a
perguntas colocadas, revelando uma opinião crítica devidamente fundamentada.
Pensar criticamente: ouvir atentamente, compreender o outro e refletir
criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas conclusões,
associando aprendizagens novas a anteriores.

Healthy choices
3º ciclo/7º e 8º
anos

x

VOCABULARY / WRITING
A. What can’t vegetarians and vegans eat or drink? Fill in the table.

cheese

butter

potato

ham

orange

milk

duck

VEGETARIANS

VEGANS

carrots

shellfish

eggs

sausage

bread
B.

Answer the questions.

1. Are you a vegetarian or vegan? ______________________________________________
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2. Have you got any friends or relatives who are vegetarian or vegan?
______________________________________________________________________________
3. Would you consider becoming a vegetarian or vegan in the future? Why/ Why not?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

QUANTIFIERS
A. Fill in the gaps with MUCH or MANY.
1. We don’t have ____________ presents under the Christmas tree.
2. The rice you’re cooking has too ____________ water.
3. There’s so ____________ butter on the bread!
4. I think you bought too ____________ bananas.

B. Fill in the gaps with FEW or LITTLE.
1. There is ____________ milk in the fridge.
2. They have got ____________ cake on the table.
3. She has ____________ eggs, she can’t bake the cake.
4. This pizza has ____________ cheese.

C. Choose the right option.
1. “Many”, “a lot of” and “some” can be used before ___.
a) countable nouns
b) uncountable nouns
c) countable and uncountable nouns
2. “Few, “a few”, “little” and “a little” mean _____.
a) a great quantity
b) some, not many
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