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#EstudoEmCasa 

 
BLOCO N.º 26  

DISCIPLINA Inglês 
ANO(S) 5.º e 6.º                                                 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

• Compreensão oral 

Identificar palavras e expressões em canções e textos áudio/audiovisuais;  

Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada; 

Identificar o contexto do discurso, a ideia principal e informações simples. 

• Compreensão escrita 

Compreender textos simples com vocabulário limitado; 

Identificar a ideia principal e a informação essencial em textos diversificados. 

• Produção oral 

Falar sobre os temas explorados (…) com apoio de imagens. 

•       Produção escrita 

Escrever notas e mensagens curtas e simples sobre assuntos de necessidade 

imediata. 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 

• Pensar criticamente 

Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples 

que desenvolvam a curiosidade. 

• 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. 

• 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  

• Porque é que o planeta é importante?  

• Como proteger o ambiente.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2º ciclo/5º ano X 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2º ciclo/6º ano X  

 

Tarefa 1 
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Lê as frases seguintes e diz se são verdadeiras ou falsas, tendo em conta a proteção do 
ambiente.  

1. Use reusable shopping bags instead of plastic ones. _________ 

2. Do not use a reusable water bottle instead of this buy new plastic ones. __________ 

3. Do not use washable dishware instead of them use plastic or paper dishes. ________ 

4. Buy reusable items instead of disposable ones. ________ 

5. Create crafts with cardboard and plastic rubbish. _________ 

6. Use recycle bins for your rubbish. ______________ 

 

Tarefa 2 

Faz um mapa concetual sobre o ambiente. Regista o vocabulário que associas a este tema. 
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Tarefa 3  

O que podes reciclar nos diferentes contentores? Faz uma lista ao lado de cada um deles. 

 

Recycle bin What can you recycle? 
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Tarefa 4 

Faz um slogan para chamares a atenção para a necessidade de protegeres o planeta! 

 

 

 

 

 

 

 


