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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO N.º 20  
   DISCIPLINA Inglês 

ANO(S) 3.º e 4.º         

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

• Compreensão oral 

Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 

pausada num contexto familiar e com apoio visual; entender instruções simples, 

para completar pequenas tarefas; acompanhar a sequência de pequenas histórias 

conhecidas com apoio visual/audiovisual. 

• Compreensão escrita 

Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens; compreender pequenas 

frases com vocabulário conhecido; compreender instruções muito simples, com 

apoio visual. 

• Produção oral 

Expressar-se com vocabulário simples. 

• Produção escrita 

Copiar e escrever palavras aprendidas. 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

• Reconhecer realidades interculturais distintas 

Reconhecer características elementares da cultura anglo-saxónica. 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 

• Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em 
contexto 

Ouvir, ler e reproduzir histórias. 

• Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e 
aprender a regular o processo de aprendizagem  

Realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: grelhas de progressão de 

aprendizagem. 

  

Easter 

 

 

 

Tarefa 1 

Legenda a imagem, escolhendo as palavras corretas. 
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JELLY BEANS - EGG – BUNNY - BASKET – BUNNY EARS – GOODIES – BUNNY TAIL   

 

 

Tarefa 2 

Desenha nos ovos as emoções indicadas em baixo de cada um deles. 

   

SAD SURPRISED AMAZED 
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HAPPY COOL NERVOUS 

 

Tarefa 3 

Faz umas orelhas de coelhinho da Páscoa para te divertires nesta quadra e não te esqueças de 
jogares o “Caça ao Ovo”. 

 

1. Desenha as orelhas numa cartolina. 

2. Recorta e cola as duas partes. 

3. Faz uma banda de cartolina do tamanho 

da tua cabeça. 

4. Cola as orelhas na banda de cartolina. 

5. Diverte-te!!! 

 

 

 

freepik 

https://www.pinterest.pt/pin/861594972431634959/ 

tenor.com 
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