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Competência Comunicativa:
CE (Níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas
(QECR): A2.2 / B1.1 / B1.2)
- Compreender as ideias principais e selecionar informação explícita de
sequências descritivas, em textos curtos e médios de diversos géneros e
suportes, sobre pessoas, experiências, situações do quotidiano do mundo do
trabalho e do lazer, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas e
predomine vocabulário frequente.
PE (Níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas
(QECR): A1.2 / A2.1 / A2.2)
- Escrever sobre situações do quotidiano, experiências pessoais e
acontecimentos reais, textos simples e curtos em suportes diversos,
respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases
simples e articulando as ideias com coerência para gerar uma sequência linear
de informações que se reportem a vocabulário relacionado com o meio
ambiente

Título/Tema(s) da Aula
Clase n.º 14 – ¡Vive verde!
1. Tarea n.º 1
a) Conjuga los verbos que están entre paréntesis en condicional simple.
a. Tú _____________ (deber) ayudar a las víctimas de catástrofes naturales.
b. Nosotros _____________ (poder) organizar una campaña contra el cambio climático.
c. Estábamos seguros de que este proyecto ecológico _____________ (tener) mucho éxito.
d. No sé qué _____________ (hacer, vosotros) en caso de un terremoto.
e. Ustedes no _____________ (dejar) la basura en el suelo.
f. A la hora de hacer la compra, _____________ (llevar, yo) bolsas reutilizables.
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2. Tarea n.º 2
a) Teniendo en cuenta el diario ecológico presentado, señala las actitudes ecológicas que pones en
práctica en tu día a día, durante un mes, para proteger el medio ambiente.
3.º Ciclo
(7.º/8.º/9.º anos)
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