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#EstudoEmCasa 

 
BLOCO N.º 20  

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

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA  

Compreensão oral: Compreender discursos muito simples articulados 
de forma clara e pausada; Identificar a ideia global de pequenos textos 
orais; identificar palavras e expressões em canções e textos 
áudio/audiovisuais; entender pedidos que lhe são dirigidos, perguntas 
que lhe são feitas e informações que lhe são dadas. 

Compreensão escrita: seguir instruções elementares; compreender 
textos simples com vocabulário limitado; identificar a ideia principal e a 
informação essencial em textos diversificados.  

Produção oral: produzir, com correção, expressões e frases familiares.   

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL  

Reconhecer realidades interculturais distintas: conhecer o seu meio e 
o dos outros para identificar a diversidade cultural em universos 
diferenciados; reconhecer elementos constitutivos da sua própria 
cultura e da(s) cultura(s) de língua estrangeira.   

 

Tema(s) do Bloco     

• Factos da Páscoa, 
• Os símbolos da Páscoa, 
• As tradições do mundo sobre a Páscoa, 
• As tradições do Reino Unido sobre a Páscoa. 

Tarefa 1 

Pinta os ovos da Páscoa que se seguem e inspira-te para pintares os teu ovos verdadeiros e 
fazeres um  Egg Hunt com a tua família.  
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Tarefa 2  

Lê a informação sobre o significado dos símbolos da Páscoa e liga as imagens com a 
respetiva descrição. 

   
This represents the 
companion of the ancient 
Anglo-Saxon goddess, 
Eostre. It also personifies 
fertility. 
 

   
 
This represents the act of 
indulging after the period of 
lent. 
 

   
 
This represents Jesus as he 
was known as the sacrificed 
lamb of God. 
 

   
This represents Christians 
taking their easter dinner in 
a basket to church for 
blessing. 
 

   
This is a symbol of the re-
birth as it hatches from the 
egg. 
 

freepik 

Bunny 

Lamb 

Chick 

Basket 

Chocolate 


