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1º Período  

ÁREAS TEMÁTICAS / SITUACIONAIS COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS COMPETÊNCIA INTERCULTURAL TEMPOS 1 

Welcome Back 
 

 
 
Módulo 1 – Hello! 
 
LÉXICO: 
 Países e Nacionalidades 
 Locais no país 
 Estações e meses do ano 
 Datas (números ordinais) 

 
GRAMÁTICA: 
 Determinantes Possessivos 
 Verbo to be (negativa, interrogativa e short 

answers) 
 How tall / How high / How big 
 What, How old, Where  

 
PRODUÇÃO E INTERAÇÃO ORAL 
 Apresentar-se a si e aos outros 
 Perguntar e responder sobre informação pessoal 
 Entoação de Wh- questions 

 
LEITURA 
 Reino Unido 
 Locais de interesse no mundo 

 
COMPREENSÃO ORAL 
 Informação pessoal 

 
ESCRITA: 

 
RECICLAGEM DAS APRENDIZAGENS DO 3.º E 4.º ANOS 
 
 
Compreensão Oral: 
 Identificar palavras e expressões em canções e textos 

áudio/audiovisuais. 
 Entender pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são 

feitas e informações que lhe são dadas. 
 
Compreensão Escrita: 
 Reconhecer informação que lhe é familiar em anúncios/avisos. 
 Compreender mensagens curtas e simples (postais, mensagens 

de textos, post/tweets, blogs, emails) sobre assuntos do seu 
interesse. 

 Desenvolver a literacia, entendendo textos simplificados de leitura 
extensiva com vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos 
em voz alta. 

 
Interação Oral: 
 Pedir e dar informações sobre identificação pessoal. 
 Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são 

familiares. 
 Interagir de forma simples. 
 

Interação Escrita: 
 Pedir e dar informação pessoal de forma simples. 

 
Produção Oral: 
 Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna. 
 Falar/fazer apresentações sobre alguns temas trabalhados 

previamente. 

 
RECICLAGEM DAS APRENDIZAGENS DO 3.º E 
4.º ANOS 
 
 
 

 Localizar no mapa alguns países de expressão 
inglesa. 

 
 Associar capitais e algumas cidades desses países 

estudados. 
 
 Reconhecer aspetos culturais de países de 

expressão inglesa, tais como bandeiras e símbolos 
nacionais. 

 
 Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 

Monumentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Tempos 
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 Profile  
Blog entry: Local turístico 
 
 
 
 
 
 
Módulo 2 – Family ties 
 
LÉXICO: 
 Laços de Parentesco 
 Animais de Estimação 
 Características Físicas 
 Características da Personalidade 

 
GRAMÁTICA: 
 Have got 
 Possessive Case (‘s)  
 ? word: Whose 

 
PRODUÇÃO E INTERAÇÃO ORAL 
 Descrição de um familiar. 
 Perguntar e responder para reconhecer pessoas. 

 
LEITURA 
 A Família Real Inglesa 
 O Reino Unido 

 
ESCRITA 
 Um post sobre um familiar 

Um artigo sobre um super-herói: Flash 
 
 
 
 
 

 

 
Produção Escrita: 
Redigir mensagens e notas pessoais. 
Celebrations: 
 
 – Halloween  
 – Christmas 
 
 
Compreensão Oral: 
 Identificar palavras e expressões em canções e textos 

áudio/audiovisuais. 
 Identificar a ideia global de pequenos textos orais. 
 Entender pedidos que lhe são dirigidos, perguntas que lhe são 

feitas e informações que lhe são dadas. 
 
Compreensão Escrita: 
 Reconhecer informação que lhe é familiar em anúncios/avisos. 
 Desenvolver a literacia, entendendo textos simplificados de leitura 

extensiva com vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos 
em voz alta. 

 
Interação Oral: 
 Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são 

familiares. 
 Interagir de forma simples. 
 

Interação Escrita: 
 Preencher um formulário (online ou em formato papel) simples com 

informação pessoal e preferências pessoais básicas. 
 
Produção Oral: 
 Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna. 
 Falar/fazer apresentações sobre alguns temas trabalhados 

previamente. 
 
Produção Escrita: 
Descrever-se a si e à família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconhecer elementos constitutivos da sua própria 
cultura e da(s) cultura(s) de língua estrangeira: 
diferentes aspetos de si próprio, identificar pessoas, 
lugares e aspetos que são importantes para si e 
para a sua cultura. 

 
 
 
 Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 

Elementos da família real britânica. 
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2º Período  

ÁREAS TEMÁTICAS / SITUACIONAIS COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS COMPETÊNCIA INTERCULTURAL TEMPOS 1 

 
Módulo 3 – Home, … sweet home 
 
LÉXICO: 
 Quartos da casa 
 Mobiliário e eletrodomésticos 
 Partes da casa 
 Locais no bairro 
 Sinalização em locais públicos 

 
GRAMÁTICA: 
 There is … there are … (formas afirmativas e 

negativas) 
 Preposições de lugar 
 Artigos: a / an– some - any  
 Artigos indefinidos a / an 
 There is … there are … (forma interrogativa) short 

answers 
 

PRODUÇÃO E INTERAÇÃO ORAL 
 Descrição do espaço da casa  
 Pronúncia: a 

 
LEITURA 
 Diálogo sobre a casa 
 Instruções para desenho de um mapa 

 
COMPREENSÃO ORAL 
 Descrição da casa do Bill 

 
ESCRITA 
 Diálogo sobre a casa nova 
 Um post: descrição de uma casa  

Um email sobre a casa 
 
 
 
 
Módulo 4 – Every day 

 
Compreensão Oral: 
 Identificar palavras e expressões em canções e textos 

áudio/audiovisuais. 
 Identificar a ideia global de pequenos textos orais. 

 
Compreensão Escrita: 
 Seguir instruções elementares. 
 Reconhecer informação que lhe é familiar em anúncios/avisos. 
 Desenvolver a literacia, entendendo textos simplificados de leitura 

extensiva com vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos 
em voz alta. 

 
Interação Oral: 
 Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são 

familiares. 
 

Interação Escrita: 
 Responder a um email, chat ou mensagem de forma simples. 

 
Produção Oral: 
 Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna. 
 Pronunciar, com correção, expressões e frases familiares. 
 Fazer descrições simples de um objeto ou imagem, utilizando 

expressões comuns. 
 
Produção Escrita: 
 Redigir mensagens e notas pessoais. 

Descrever uma imagem, usando there is/there are. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreensão Oral: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar espaços de realidades culturais 
diferentes (a comunidade dos outros). 

 
 Sugestão de tópicos a serem trabalhados:  

Diferentes tipos de casas britânicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Tempos 
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LÉXICO: 
 Rotinas diárias e atividades de tempos livres 
 Profissões 
 Locais de trabalho 

 
GRAMÁTICA: 
 Conectores 
 Present Simple – afirmativo 
 Pronomes com função de sujeito 
 Advérbios de frequência  
 Preposições de tempo: at, on, in 

 
PRODUÇÃO E INTERAÇÃO ORAL 
 Combinar a realização de atividades – aceitar e 

recusar 
 Pronúncia: th 

 
LEITURA 
 Rotinas escolares no Reino Unido 
 Regras da escola 

 
COMPREENSÃO ORAL 
 Horários escolares 

 
ESCRITA 
Um email sobre uma rotina diária 
 
 

 

 Identificar palavras e expressões em canções e textos 
áudio/audiovisuais. 

 Identificar a ideia global de pequenos textos orais. 
 
Compreensão Escrita: 
 Seguir instruções elementares. 
 Reconhecer informação que lhe é familiar em anúncios/avisos. 
 Compreender mensagens curtas e simples (postais, mensagens 

de textos, post/tweets, blogs, emails) sobre assuntos do seu 
interesse. 

 Desenvolver a literacia, entendendo textos simplificados de leitura 
extensiva com vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos 
em voz alta. 

 
Interação Oral: 
 Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são 

familiares. 
 

Interação Escrita: 
 Pedir e dar informação pessoal de forma simples. 

 
Produção Oral: 
 Articular sons da língua inglesa não existentes na língua materna. 
 Pronunciar, com correção, expressões e frases familiares. 
 Descrever aspetos simples do seu dia a dia, utilizando frases 

simples. 
 
Produção Escrita: 

 Redigir mensagens e notas pessoais. 
 
Celebrations 2: 

  – Valentine’s Day 
 –  Pancake Tuesday (March 5th) 
  – Easter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Reconhecer elementos constitutivos da sua própria 

cultura e da(s) cultura(s) de língua estrangeira: 
diferentes aspetos de si próprio, identificar pessoas, 
lugares e aspetos que são importantes para si e 
para a sua cultura. 

 
 Sugestão de tópicos a serem trabalhados 

Rotinas diárias. 
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3º Período  

ÁREAS TEMÁTICAS / SITUACIONAIS COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS COMPETÊNCIA INTERCULTURAL TEMPOS 1 

 
Módulo 5 – All about food 
 
LÉXICO: 
 Comida e bebida 
 Preparação de comida 
 Utensílios culinários 

 
GRAMÁTICA: 
 Present Simple – (negativa, interrogativa, short 

answers) 
 Like / Don’t like +ing 
 Phrasal verbs 
 ? word How much, How many, Which, Why, How  
 

PRODUÇÃO E INTERAÇÃO ORAL 
 Expressar gostos 
 Dar instruções 
 Pronúncia: word stress 

 
LEITURA 
 Comida Preferida  
 The Eatwell Guide 

 
COMPREENSÃO ORAL 
 Street food fact file 

 
ESCRITA 
 Pequeno texto sobre comida preferida 

Blog entry: Street food 
 
 
 
 
 
Módulo 6 – Let´s have fun! 

 
LÉXICO: 
 Atividades ao ar livre 

 
Compreensão Oral: 
 Identificar palavras e expressões em canções e textos 

áudio/audiovisuais. 
 Seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares, 

articuladas de forma lenta, clara e pausada. 
 
Compreensão Escrita: 
 Reconhecer informação que lhe é familiar em anúncios/avisos. 
 Desenvolver a literacia, entendendo textos simplificados de leitura 

extensiva com vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos 
em voz alta. 

 
Interação Oral: 
 Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são 

familiares. 
 Participar numa conversa simples sobre temas básicos e factuais 

para satisfazer necessidades imediatas. 
 

Interação Escrita: 
 Pedir e dar informação sobre gostos e preferências de uma forma 

simples. 
 
Produção Oral: 
 Pronunciar, com correção, expressões e frases familiares. 
 Exprimir gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples. 
 Descrever aspetos simples do seu dia a dia, utilizando frases 

simples. 
 
Produção Escrita: 
 Redigir mensagens e notas pessoais. 

Escrever sobre as suas preferências, utilizando expressões e frases 
simples, justificando-as usando o conector because. 
 
 
 
Compreensão Oral: 
 Identificar palavras e expressões em canções e textos 

áudio/audiovisuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Reconhecer elementos constitutivos da sua própria 

cultura e da(s) cultura(s) de língua estrangeira: 
diferentes aspetos de si próprio, identificar pessoas, 
lugares e aspetos que são importantes para si e 
para a sua cultura. 

 
 Sugestão de tópicos a serem trabalhados:  

Diferentes tipos de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
24 Tempos 
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 Condições meteorológicas 
 Vestuário e acessórios 
 Relevo geográfico 

 
GRAMÁTICA: 
 Present Simple - afirmativa, negativa, interrogativa 

e short answers) 
 Pronomes possessivos 
 Preposições de movimento 
 Conectores : because & so 

 
PRODUÇÃO E INTERAÇÃO ORAL 
 Concordar e discordar 
 Fazer sugestões 
 Pronúncia: entoação das exclamações 

 
LEITURA 
 Fun days in London 
 Instruções 

 
COMPREENSÃO ORAL 
 Férias da Angela 

 
ESCRITA 
 Um email sobre uma visita ao Camden Market 

Um postal sobre as férias 

 Seguir conversas sobre assuntos que lhe são familiares, 
articuladas de forma lenta, clara e pausada. 

 
Compreensão Escrita: 
 Seguir instruções elementares. 
 Compreender mensagens curtas e simples (postais, mensagens 

de texto, post/tweets, blogs, emails) sobre assuntos do seu 
interesse. 

 Desenvolver a literacia, entendendo textos simplificados de leitura 
extensiva com vocabulário familiar, lendo frases e pequenos textos 
em voz alta. 

 
Interação Oral: 
 Fazer sugestões e convites simples. 
 Participar numa conversa simples sobre temas básicos e factuais 

para satisfazer necessidades imediatas. 
 Formular perguntas e respostas sobre assuntos que lhe são 

familiares. 
 

Interação Escrita: 
 Responder a um email, chat ou mensagem de forma simples. 

 
Produção Oral: 
 Pronunciar, com correção, expressões e frases familiares. 
 Exprimir gostos e preferências pessoais, utilizando frases simples. 
 Fazer descrições simples de um objeto ou imagem, utilizando 

expressões comuns. 
 Falar/fazer apresentações sobre alguns temas trabalhados 

previamente. 
 

Produção Escrita: 
 Redigir postais e convites. 

Escrever sobre as suas preferências, utilizando expressões e frases 
simples, justificando-as usando o conector because. 
 
Celebrations2 
  – Birthday 
 

Extensive reading 
 – A trip to the rainforest 

 
 
 
 
 
 
 
 Identificar espaços de realidades culturais 

diferentes (a comunidade dos outros). 
 

 Sugestão de tópicos a serem trabalhados:         
Peças de vestuário; diferentes tipos de férias. 

1 
 - Contagem dependente da definição de duração e número dos tempos disponíveis, bem como da definição do calendário escolar. 

2
 Lecionação opcional que dependerá da decisão do professor. 


