#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 1
ANO(S)

DISCIPLINA Inglês

5.º e 6.º

•
•

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

•

•

Compreensão escrita
Ler enunciados de natureza diversa
Compreensão oral
Compreender discursos produzidos
Acompanhar apresentações
Compreender o essencial áudio sobre o tema apresentado
Seguir as orientações e informações dadas durante o bloco temático
Produção oral
(Re)produzir enunciados orais durante o bloco temático
Praticar o vocabulário, as perguntas, as respostas e outras frases que
estão relacionadas com as aprendizagens do bloco
Produção escrita
Produzir um pequeno texto sobre a temática

Tema(s) do Bloco
Nome/idade
País/nacionalidade
Morada
Descrição física
Cores, animais e atividades favoritas

Tarefas/ Atividades/ Desafios
2º ciclo/5º ano

X

2º ciclo/6º ano

X

1. Atividade 1

Completa os espaços com o seguinte vocabulário:
Duarte – Porto - colour - tall - playing football - dog - Portuguese Portugal - twelve - drawing - brown - fat
Hello, my name is 1) _________. I am 2) _________ years old. I am from 3)
_________ and I am 4) __________. I live in 5) __________. I am 6) _________
and 7) _________. My hair is brown and my eyes are 8) __________, too. My
favourite 9) ____________ is blue and my favourite animal is a 10) ________.
I like 11) ____________ and 12) ____________.
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2. Atividade 2
Completa os espaços com o seguinte vocabulário:
live - years – Scotland – animal – pink – Scottish – hair - yellow
short - name

Hello, my 1) ________ is Sarah. I am eleven 2) _______ old. I am from 3)
________ and I am 4) __________. I 5) ________ in Edinburgh. I am 6)
___________ and thin. My 7) ________ is blonde and my eyes are green. My
favourite colours are 8) _________ and 9) __________. My favourite 10)
____________ is a cat. I like dancing.
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