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ÁREA(S) DE CONHECIMENTO
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DISCIPLINA

INGLÊS

Área temática/ situacional: Tipos de habitação
Competência intercultural:
Reconhecer realidades interculturais distintas (comparar tipos de habitação
em diferentes países.)
Competência comunicativa:
Compreensão oral: seguir instruções detalhadas dadas pelo professor;
identificar o conteúdo principal do que se ouve e vê, os intervenientes e a
sequência do discurso assim como informações específicas; seguir, sem
dificuldade, uma apresentação breve sobre um tema familiar; acompanhar
informações com algum pormenor.
Interação oral: entender e trocar ideias em situações quotidianas previsíveis;
iniciar, manter ou terminar uma conversa breve; responder de forma
pertinente ao discurso do interlocutor; trocar informações relevantes e dar
opiniões sobre problemas práticos quando questionado diretamente.
Compreensão escrita: compreender textos narrativos sobre temas abordados
no domínio intercultural; identificar informação essencial em textos adaptados
de jornais e revistas.
Interação escrita: Interagir de forma simples, completando textos curtos (um
anúncio para um jornal).
Competência estratégica: ouvir atentamente, compreender o outro e refletir
criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas
conclusões, associando aprendizagens novas a anteriores.

Título/Tema(s) da Aula

Home, sweet home

Com o apoio de:

1. Complete using the words/expressions from the box to replace the pictures in the
poem.
7.º e 8.º
anos

A HOME
A home can be made of
Or great big

___________________ tall
_____________ below.

A home can be way up on a
Or next to the

________________

___________ wide.

A home can have a
Or a

___________

_____________________

A home can be
Or in the

__________ and

____________ above

________________ on its side.

A home can be where you’re safe and sound
Or with family, friends and more.
A home can be where you have your

_____________

And all that you adore.
(by Nancy VandenBerg)
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2. Label the pictures according to the correct types of houses. Use the words from the
box given.

7.º e 8.º
anos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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3. Read the text.
7.º e 8.º
anos

Our house

3.1. Say if the following statements are true (T) or false (F).
a) Thomas Robinson and his family are English.

_________

b) Their house has got one floor.

_________

c) There are two bedrooms for the girls.

_________

d) There is an old kitchen.

_________

e) They love their house.

_________

3.2. Complete the false ones.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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