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#EstudoEmCasa 

 
BLOCO N.º 27  

DISCIPLINA Inglês 
ANO(S) 5.º e 6.º                                                 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

• 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 

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 de auto e heteroavaliação (…) grelhas de progressão 
de aprendizagem. 

 

Tema(s) do Bloco  

• Falar sobre acontecimentos passados, 

• Passado dos verbos regulares. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tarefa 1 

Lê o texto e identifica com um círculo todos os verbos que estão no simple past. 

 

Hello! 

Last week I played with my dog in the morning, and I 

planned a visit to my best friend. I visited him in the 

afternoon. We walked around and talked about our 

school subjects. We jumped, danced, and played 

together. Then I watched TV and helped my mother at 

home. She cooked and I washed the dishes.  
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 Tarefa 2 

Coloca as frases na negativa.  

 

1. Last weekend I played with my dog in the morning.  

_____________________________________________________________________ 

2. I visited my best friend in the afternoon. 

____________________________________________________________________ 

3. We walked around and talked about school subjects. 

____________________________________________________________________ 

4. I helped my mother. 

____________________________________________________________________ 

5. We jumped, danced, and played together. 

____________________________________________________________________ 

6.  She cooked and I washed the dishes. 

_____________________________________________________________________ 

Tarefa 3  

Preenche a tabela com o passado dos verbos regulares. 

 

Infinitive Simple Past Infinitive Simple past 

play  arrive  

study  stop  

walk  cook  

jump  visit  

cross  watch  

dance  enjoy  

 


