Com o apoio de:

AULA N.º
ANO(s)

8
7.º e 8.º anos

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS

DISCIPLINA

INGLÊS

Área temática/ situacional: serviços.
Competência Intercultural:
sugestão de tópico a ser trabalhado: identificar locais de interesse a visitar.
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.
Produção oral: comparar sítios onde viver; expressar-se, com correção, em
situações previamente preparadas; falar sobre estados emocionais, por
exemplo, expressar a sua opinião/preferências; interagir, com linguagem de
uso corrente, sobre assuntos do dia a dia.
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
My town

1. What are the good things about living in the country and in the city? Complete the
table using the words from the box.
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2. Both living in the city and in the countryside have advantages and disadvantages. Here
is a list to help you. Decide which one refers to

or

.

7.º e 8.º
anos
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3. Match the definitions with the correct pictures: write the corresponding number
under each picture.

7.º e 8.º
anos

1. Plays are performed here.
2. People can sleep there but have to pay for their rooms.
3. You can watch films there.
4. You can send letters here.
5. You go there when you are ill and doctors and nurses will take care of you.
6. You can read or borrow books.
7. A place where you can buy and eat a meal.
8. The building used by a local police force.
9. You can put your money there.
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