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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 11  

DISCIPLINA Inglês  
ANO(S) 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS    

 

 

 

Área(s) de conhecimento 

(Aprendizagens 

Essenciais/Perfil dos Alunos) 

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

Compreensão oral: compreender, com facilidade, discursos produzidos de 
forma clara; acompanhar uma apresentação breve sobre temas estudados; 
compreender o essencial áudio sobre o tema apresentado; compreender o 
essencial de programas em modo áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de 
interesse cultural. 

Compreensão escrita: Ler textos, de alguma complexidade, escritos em 
linguagem clara e corrente; compreender textos factuais sobre assuntos de 
interesse pessoal ou cultural; utilizar dicionários diversificados. 

Interação escrita: interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de 
carácter geral; escrever comentários e mensagens em blogues e redes sociais.  

Produção oral: (re)produzir textos orais, previamente preparados, com 
pronúncia e entoação adequados.  

Produção escrita: produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário 
comum, mas diversificado; escrever sobre os temas da atualidade estudados. 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

Identificar e emitir opinião sobre transformações do modo de estar e viver. 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto: 
comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional para 
escrever comentários e mensagens em blogues e redes sociais. 

 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

Bloggers 

 

WRITING 

 

Choose a blog you like to visit. 

Write a comment to be posted on that blog referring to your ideas on a topic. 
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Don’t forget to: 

- Relate your comment to the topic. 

- Add new information or ask a question. 

- Never give personal information in your comment. 

- Always read and edit the comment before submitting it. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

GRAMMAR 

 

 

1. Conditionals: Type 0 and 1. Use the prompts to make sentences about yourself. 
 

a) study hard / pass exams with good marks 
_______________________________________________________________ 

b) have a break / feel stressed 
_______________________________________________________________ 

c) be good at what you do / be a great blogger 
_______________________________________________________________ 

d) not have internet connection / go to another place 
 


