
HABILIDADES  
INGLÊS 



6º Ano : conteúdos e temas 

 

HOUSE AROUND TEH WORLD 

Different house ( Diferentes Moradias) 

 

Descrição de diferentes moradias, 

 Revisão de vocabulário ( adjetivos); 

Discussão sobre a forma de moradias em diferentes 
países e culturas. 



Habilidades  

Leitura rápida para relacionar textos às ilustrações; 

Leitura minuciosa para localizar informações 
específicas em textos descritivos; 

Reconhecer adjetivos usados para descrever casas e 
seus espaços; 

Utilizar conhecimento prévio de mundo para 
compreender informações em um texto; 

Valorizar e respeitar a moradia como um espaço de 
convivência social. 



Situação de aprendizagem 3  

   Na Situação de Aprendizagem 3, os alunos 
lerão textos descritivos, nos quais pessoas 
falam sobre diferentes moradias inusitadas. As 
atividades trabalham principalmente com 
competência de leitura e proporcionam um 
campo fértil para a discussão ampliada ao 
tema: a moradia como espaço de convivência 
social e familiar, e o problema da habitação no 
mundo. 





  2. Read the text quickly and match them with pictures in Activit 1. 

 a) “ my name is Levi Coutier and I live in an inuit village 
near Resolute Bay, Canada. When people come to visit 
us, they are surprised to see that we don’t live in igloos. 
We live in wooden houses, with electricity and central 
hearting, but there is na igloo in our  backyard for us to 
play. My house is very comfortable: 3 bedrooms, a 
bathoon, a small kitchen and a carpeted living roon 
with two large sofas in it. It live alone and the place is 
wonderful for me. 



b)“ Hi , I’m Wiliam Sandville but people call me Bill. 
I come from Saint Louis, Missouri. Where I live, I 
have everything I need for my work: a computer, 
a printer and a scanner, so it’s very practical and 
modern. I don’t need to be just in one place and I 
love freedom, that’s the reason I decided to buy 
and live in a trailer. I like camping very much and 
now, with my trailer, I can travel around a lot. 

 



  c) “ Hello, I’m Mark Falkers and I livein Amsterdam, the 
Netherlands. Living on a narrow boat is not easy, it is 
expensive and the place is not big enough to have 
friends around or parties. But, in general, it’s fun 
because you are free to move around when you want – 
but again, you have to adapt yourself to a  small, place, 
with just a bedroom, one living room with na adapted 
kitchen in it and very tiny bathroom . That’s life!” 



3. Read the text again complete the chart. 

TEXT A TEXT B TEXT C 

Name  

City/ country 

Where does 
he/she live? 

Does he/she 
like it? 

Roons?  

Adjectives 
used to 
describe the 
home 



Objetivos 

    A proposta de trabalho, nessa sequência, 
mobiliza os alunos para a compreensão, 
através do levantamento de conhecimento 
prévio dos alunos sobre o assunto, leitura 
rápida para relacionar textos às ilustrações, 
leitura minuciosa para localizar informações 
específicas em textos descritivos. 


