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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 13  

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.  

 

• Compreensão escrita 
Seguir instruções elementares; 

       Compreender textos simples com vocabulário limitado;  

       Identificar a ideia principal e informação essencial em textos diversificados. 

  

• Interação oral 
      Interagir de forma simples.  

  

• Interação escrita 
      Responder a um email de uma forma simples. 
  

• Produção oral 
     Falar sobre os temas explorados: (…) escola (…). 

        

• Produção escrita 
      Escrever um pequeno texto sobre a escola;  
      Expressar opinião sobre os seus interesses. 
 

COMPETÊNCIA ESTRTÉGICA 

• 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. 

 

Tema(s) do Bloco  

✓ Vocabulário: Clubes Escolares, 
✓ Present Continuous vs Simple Present, 
✓ Adjetivo+preposições in/at/of. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2º ciclo/5º ano X 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2º ciclo/6º ano X  
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       Tarefa 1 

 

Lê as frases e escolhe o tempo verbal correto, Present Simple ou Present Continuous, de acordo 

com o apresentado no bloco 13. Toma atenção às palavras destacadas, pois indicam-te o tempo 

que deves utilizar. 

 

1) Andrew __________________ (to sing) in the Choir now.   

2) I usually ____________ (to attend) the English Club on Wednesdays. 

3) At the moment, they _____________ (to play) football at the Sports Club. 

4) We _________________ (to do) a project on the Art Club presently. 

5) My friend ______________ (to join) the Science Club today.  

6) John never ___________ (to read) a book. He isn’t attending the Reading Club. 

7) She ___________ always (to be) at the European Club. 

           

                                                                                                                      

       Tarefa 2 

         

Responde às perguntas: 

 

What clubs does your school offer? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

What clubs do you enjoy? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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       Tarefa 3 

 

De acordo com as imagens, faz a legenda dos Clubes Escolares. 

 

  
 

 

    

 

 

   
 

    

 

 

 


