#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 19
ANO(S)

DISCIPLINA Inglês

5.º e 6.º

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA
•

Compreensão oral

Identificar palavras e expressões em canções e textos
áudio/audiovisuais; entender (…) informações que lhe são dadas;
compreender discursos muito simples articulados de forma clara e
pausada; identificar a ideia global de pequenos textos orais
•

Compreensão escrita

Seguir instruções elementares; identificar a ideia principal e a
informação essencial em textos diversificados.
•

Produção oral

Exprimir gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples;
falar sobre os temas explorados: tempos livres.
•
APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS

Produção escrita

Redigir mensagens e notas pessoais; escrever sobre as suas
preferências, utilizando expressões e frases simples, justificando-as
usando o conector “because”.
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA
•

Pensar criticamente

Deduzir o significado de palavras e expressões desconhecidas simples
acompanhadas de imagens.
•

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a
criatividade em contexto

Realizar trabalhos criativos e produzir a linguagem necessária para
apresentar os mesmos ao professor/aos colegas.
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA
•

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

•
•
•

Atividade de tempo livre: atividades ao ar livre;
Benefícios de estar ao ar livre;
Porque gostas de estar ao ar livre?

Tarefa 1
Procura, na sopa de letras, as 10 palavras apresentadas relacionadas com atividades ao ar
livre. Podes jogar este desafio online, basta seguir o link apresentado no final da tarefa.
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Tarefa 2
Da lista apresentada, de acordo com a tua opinião, ordena os 7 benefícios de estar ao ar
livre.

Benifits of being outside
1. To protect against illnesses
2. Disease fighting cells can increase
3. Mood

improves

and

stress

reduced
4.

Concentration improves

5. Pain decreases and healing improves
6. Activity increases
7. More social interaction
Podes voltar a ver o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=pPwZUL6Dd3Q
Tarefa 3
Responde à pergunta: Why do you like being outside?
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