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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO N.º 48  
DISCIPLINA: INGLÊS 

ANOS 7º e 8º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

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. 

Produção oral: falar sobre temas explorados. 

  

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

Reconhecer realidades interculturais distintas: conhecer alguns aspetos culturais de 

vários países de expressão inglesa.  

 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto: 

comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto: 

reinterpretar ideias existentes de modo a criar produtos adequados à sua realidade cultural 

e quotidiana, com impacto nos seus pares. 
 

Moving around the city 
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A. Choose the right answer. 

 

1. In London there are: 
 

a) eight million people. 
b) seven million people. 
c) nine million people. 
 

2. The most famous department store in London is: 
 

a) Piccadilly Circus. 
b) Harrods.  
c) the London Eye. 

 

 

B. Answer the questions. 

 
 

 

1. Have you ever been to London? 
2. How many people are there in London? 

3. Where do coronations take place? 

4. What must tourists visit? 
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5. Where did Princess Diana live? 

6. What’s the name of the most famous department store? 

7. What are the city’s trademarks? 

8. Which is the most important meeting point? 

 

PREPOSITIONS OF PLACE 

 

A. Look at the map. Complete the right preposition of place. 
 
- Where is the hospital? 
 
- It is ____________ the police station. 

 
The cinema is __________ the hospital. 

The factory is _________ the museum. 

The café is ___________ the underground  

station. 

 
 
 
 
 

 
B. Choose the right answer. 

 
1. There is a park __________ my school. 
 

a)  above 
b)  opposite 
c)  between 

 
2. The chemist’s is _________ the museum and the fire station. 
 

a)  below 
b)  on 
c) between 
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