#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 11
ANO(S)

DISCIPLINA Inglês

5.º e 6.º

Aprendizagens Essenciais
Competência Comunicativa

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

•

Compreensão escrita
Compreender textos simples com vocabulário limitado,
Identificar a ideia principal e informação essencial em textos
diversificados,
Seguir instruções elementares.

•

Compreensão oral
Compreender conteúdos simples,
Compreender discursos articulados de forma clara.

•

Produção oral
Comunicar uma tarefa simples,
Falar sobre meios de transporte.
Produzir corretamente sons, entoações e ritmos da língua.

•

Produção escrita
Redigir notas pessoais.

Tema(s) do Bloco

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Meios de transporte,
Preposições by e on,
O que são serviços públicos,
Preposição de movimento,
Presente do indicativo,
Advérbios de frequência.
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2º ciclo/5º ano

X

2º ciclo/6º ano

X
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Tarefa 1
Conjuga o verbo no Present Simple, na forma indicada, de acordo com o apresentado no bloco 11.
1) Andrew always ______ (to take, affirmative) the bus in the morning.
2) I ____________ (to like, negative) chocolate cake but I _________ (to love, affirmative) carrot
cake.
3) ________ you _________ (to go, interrogative) to the city on the weekends?
4) When _______ you _________ (to take, interrogative) the bus?
5) We often _________ (to walk, affirmative) to the park.
6) They _________ (to prefer, affirmative) to take the train to work but Jenny _________ (to
prefer, affirmative) to go by car.
7) We ______________ (to go, negative) to bed late. We ___________ (to prefer, affirmative)
to go to sleep early.
8) _____ you ______ (to like, interrogative) to go swimming?
9) When ______ you ______ (to wake up, interrogative). Usually I ___________ (to wake up,
affirmative) at 8 o’clock in the morning.
10) John _____________ (to cook, negative) on Thursdays. His mother _________ (to cook,
affirmative) on Thursdays and John __________ (to cook, affirmative) on Wednesdays.

Tarefa 2
Circula a preposição de movimento correta.
1) Sarah walks onto/across the bus.
2) We cycle onto/through the park.
3) They are going into/onto the supermarket.
4) We walk to/across the bus stop.
5) I am walking across/through the bridge.
6) James walks to/down the stairs.
7) I drive onto/through the tunnel.
8) Lewis gets into/onto the car.
9) We usually walk across/to school.
10) They walk towards/out of the finish line.
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