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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 6  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Compreensão escrita: ler enunciados de natureza diversa; 

• Compreensão oral: compreender os discursos produzidos, acompanhar as 

apresentações, compreender o essencial do  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 pequenos enunciados sobre a temática. 

 

Tema(s) do Bloco  

Vocabulário das profissões  
Vocabulário de descrição das personalidades 
Descrever personalidades 
Artigos definidos e indefinidos 

 

1. Tarefa 1 

Repete, em voz alta, o vocabulário do bloco 6 enquanto assistes às apresentações e, de 

seguida, regista-o no teu caderno diário.  

Vocabulário (personalidade) 

  
 

  

 
 
 

2º ciclo/5º ano X 

2º ciclo/6º ano X 
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Vocabulário (profissões) 

  

 

 

2. Atividade 1 

Procura o vocabulário da personalidade na sopa de letras.  

 

  

3. Atividade 2 

Completa o texto com os artigos definidos e indefinidos.  

                a – an - the 

 

This is __ dog. ____ dog is brown. 

My favourite job is ___ actress. ____ actress I like is Julia Roberts. 

___ film Avatar is great!. 

My father is ___ footballer and my mother is ___ artist. 

___ singer Jason Derulo is really good. I like his songs. 

I come from Porto. It’s __ city in Portugal. 
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4. Atividade 3 

Lê o texto e sublinha a laranja os artigos, a verde o vocabulário da personalidade e a azul o 

vocabulário das profissões.  

 

My name is Tracey. 

My father’s name is Callum and he is a pilot. He travels to many different countries each year because he 

is outgoing and he likes to see different cultures. My mother’s name is Helen. She is a kind vet so she 

works with lots of animals. 

My sister is also a vet and is very friendly. Her name is Louise. 

Our brother is a mechanic but he is sporty and he wants to be a footballer. His name is Oliver and he plays 

football with his friends every evening. 

I want to be a police officer when I am older but my friend Heather wants to be a model. She is very 

beautiful and bubbly. 

 

 

5. Atividade 4 

Completa com o artigo indefinido a ou an. 

  

____ doctor
 

____ actress
 

____ pilot
 

____ engineer
 

____ model
 

____ nurse
 

____ singer
 

____ actor 
 
 
6. Desafio  
 
Escreve um pequeno parágrafo, sobre 2 membros da tua família ou 2 outras pessoas, incluindo o 
vocabulário da personalidade e das profissões.  
 
 

Exemplo:
 

My father’s name is James. He is a cook at a restaurant. He is hard-working and happy. 

 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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