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#EstudoEmCasa 
BLOCO N.º 21  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA  

Compreensão oral: identificar palavras e expressões em canções e textos 
áudio/audiovisuais; compreender discursos muito simples articulados de 
forma clara e pausada; seguir conversas sobre assuntos que lhe são 
familiares; identificar o contexto do discurso, a ideia principal e 

informações simples. 
Compreensão escrita: seguir instruções elementares; compreender textos 
simples com vocabulário limitado. 
Produção oral:  Pronunciar, com correção, expressões e frases familiares; 

falar sobre os temas explorados; produzir corretamente sons, entoações e 
ritmos da língua. 
COMPETÊNCIS ESTRATÉGICA 
Produção oral:  Pronunciar, com correção, expressões e frases familiares; 

falar sobre os temas explorados; produzir corretamente sons, entoações e 
ritmos da língua. 
Desenvolver o aprender a aprender e aprender a regular o processo de 
aprendizagem: utilizar os conhecimentos prévios da língua; controlar as 

suas aprendizagens; participar numa reflexão no final da aula para 
identificar atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e o 
cumprimento dos mesmos; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na 
língua inglesa; realizar atividades simples de autoavaliação. 

Tema(s) do Bloco  

• Organizar os temas das aulas 11-20, 
• Praticar os temas das aulas anteriores, 

• Reconhecer os temas que tem que praticar mais. 

Tarefa 1 

Escolher as palavras corretas para preencher as lacunas. 

                         

                                  

 

 

I get up (1) ______ 8 o’clock in the morning and I (2) ______________ at a quarter past 8. Then I go 

to school by (3) _____________. My first lesson is (4) ______________ in the lab. I am (5) 

_______________ at science but my favourite subject is art. We do this in the (6) 

__________________. After lessons I normally go to the cooking club. I love (7) ___________ new 

recipes. I also like playing sports outside in my free time. I like (8) ___________ and hiking. I like 

being outdoors (9) __________ I like being in the fresh air. 

When I go home, I do chores to help my parents. Every day I (10) ___________ the dishes and set the 

table. My mother usually makes the food (11) ______________ but sometimes I help her. 

(12) ______ February, every year, we make (13) ___________ on Shrove Tuesday but on Sunday it is 

Easter. Every year we play an Easter (14) _________ hunt and now I am making (15) ______________ 

with my mother. 

because In bus egg science 

wash herself cooking kayaking 

art room 

hot cross buns 

good pancakes have breakfast should 

at 

My sister likes using the internet a lot but she (16) ___________ be careful because sometimes it is 

dangerous. 


