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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO N.º 15  
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; 
identificar ritmos em canções, em gravações áudio e audiovisuais; identificar ritmos em 

rimas. 

• Compreensão escrita 
Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens; compreender instruções muito 
simples com apoio visual.  

• Produção oral 
Dizer rimas, lengalengas e cantar. 

• Produção escrita 
Copiar e escrever palavras aprendidas. 

  
  

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

• Reconhecer realidades interculturais distintas  
Reconhecer elementos da sua própria cultura; reconhecer características elementares da 

cultura anglo-saxónica. 

  

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 autoavaliação: grelhas de progressão de aprendizagem. 

Tema(s) do Bloco  

✓ Carnaval, Pancake Day and Valentine’s Day, 

✓ Receita de panquecas,  

✓ Vocabulário S. Valentim, poema e postal, 

✓ Partes do dia (revisão).  
 

 

   

 
          1º ciclo/3º ano X 

 1º ciclo/4º ano X 

 

       

 

 

 

Tarefa 1 

Tendo em conta o vocabulário que aprendeste, sobre o Dia de S. Valentim, liga as imagens às palavras 
correspondentes. 

pixabay pics 
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Tarefa 2 

Completa o poema de S. Valentim com as palavras dadas. 
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red – violets – sugar – sweet – you 
 

 
 

Tarefa 2 

Lê as frases que se seguem e assinala-as como Verdadeiras  ou Falsas  .  
 

1. Carnival is celebrated in the United Kingdom. ____________ 

2. Pancake Day is celebrated on Shrove Tuesday. ____________ 

3. On the 14th February we celebrate St. Valentine’s Day. ___________ 

4. St. Valentine’s Day is only celebrated in the United Kingdom. __________ 

5. We celebrate Pancake Day in Portugal. __________ 

 

Tarefa 3 

Pinta o desenho de S. Valentim. 

 


