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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 7  

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

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Compreensão escrita 

Seguir instruções elementares, 

Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são familiares, 

Interagir de forma simples, 

Compreender textos simples com vocabulário limitado, 

Identificar a ideia global de pequenos enunciados escritos. 

• Compreensão oral 

Compreender discurso simples,  

Identificar palavras e expressões em texto áudio / audiovisuais, 

Identificar a ideia global de pequenos enunciados orais. 

• Interação escrita: 

       Dar informação pessoal de forma simples. 

• Produção oral 

Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são familiares, 

Fazer descrições simples de um objeto ou imagem, 

Falar sobre tipos de habitação, 

Descrever lugares. 

• Interação oral 

       Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são familiares. 

• Produção escrita 

Descrever uma imagem utilizando there is e there are. 

 

Tema(s) do Bloco  

✓ Vocabulário: casa e mobiliário, 
✓ Verbo haver, 
✓ Os diferentes tipos de casas, 
✓ Preposições de lugar. 

 
 

1. Tarefas 1 

Lê as frases que se seguem e circula a preposição correta. 

 

1. The lamp is on/in the desk. 

2. The bed is between/under the door and the wardrobe. 

3. My shirt is in/on the wardrobe. 
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4. The dog is running under/behind Sarah. 

5. My book is under/below your book 

6. The cupboard is above/on the oven. 

7. The sofa is between/opposite the armchair. 

 

2. Tarefa 2 

 

     Faz 6 frases sobre a tua casa. Deves usar “there to be” na tua descrição. 

     (There is + a/an + nome no singular e There are + nome no plural).  

 

Exemplo: 

In my house, there is a kitchen and there are three bedrooms. 

 

My house 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 


