
  

pág. 1  de  3 abelheira agrupamento de escolas [2018.2019] 
 

 

 

1.º PERÍODO  

DOMÍNIOS CONTEÚDOS TEMPOS1 

 

Compreensão Oral /Listening 

6. Compreender, com ajuda, discursos articulados 

de forma clara e pausada. 

7. Compreender conteúdos simples em programas, 

produzidos para o seu nível, em meios 

áudio/audiovisuais. 

 
 
 
 
Leitura / Reading 

6. Ler textos breves sobre assuntos do seu 

interesse. 

7. Utilizar dicionários bilingues simples (online e em 

papel). 

 
 
 
 
Interação Oral / Spoken Interaction 

7. Interagir, com alguma ajuda, com um interlocutor 

em situações familiares previamente preparadas. 

8. Interagir, com alguma ajuda, em diferentes tipos 

de registo. 
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Unidade 0 – Remember…? 

− Vocabulary and grammar review 

 

Unidade 1 – Me and the world around me… 

− Countries and nationalities 

− Types of houses 

− Daily routine 

− Household chores 

− The United Kingdom 

 

Unidade 2 – School is cool! 

− School subjects and timetables 

− School facilities 

− After-school clubs 

− The United States of America 

 

Celebrations: 

 – Halloween  

 – Thanksgiving (28th November) 

 – Christmas 

 

 
– Itens lexicais relacionados com as áreas 

temáticas previstas no domínio intercultural 

 
− Verbs to be and have got 

− Present simple 

− Adverbs of frequency 

− Connectors: then, later, after that, while, when 

 

− Present continuous 

− Adjectives + prepositions 

− Modal verb should 

 

 

DISCIPLINA DE INGLÊS [6.º] 

PLANIFICAÇÃO 2018/2019 
6.º ANO DE ESCOLARIDADE 
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2.º PERÍODO  

DOMÍNIOS/METAS CONTEÚDOS TEMPOS
1

 

Produção Oral / Spoken Production 

7. Expressar-se, com vocabulário simples, sobre 

assuntos familiares do dia a dia. 

 
 
 
 
Escrita / Writing 

7. Completar, de forma guiada, pequenos diálogos. 

8. Produzir textos de 25 a 35 palavras. 
 
 
 
 
Domínio Intercultural / Intercultural Domain 

9. Conhecer aspetos culturais de países de 

expressão inglesa. 

10. Conhecer o seu meio e o dos outros para 

comparar universos diferenciados. 
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Unidade 3 – What do you look like? 

– Physical features 

– Personality 

– Clothes, footwear and accessories 

– (Republic of) Ireland 

 
 
 
Unidade 4 – City life! 

− Places in a city 

− Things to do in the city 

− Canada 

 
 

Celebrations
2

: 

– Sports Day 

– Valentine’s Day 

– Pancake Tuesday (March 5th) 

– St Patrick's Day (March 17th) 

– World Water Day 

– Easter 

 

 
– Itens lexicais relacionados com as áreas 

temáticas previstas no domínio intercultural 

 
− Comparative 

− Superlative 

− Adverbs: adjectives + -ly 

 
 
 
− Past simple – verb to be 

− Past simple – verb  there  to be 

− Past simple – regular verbs  

 -   
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3.º PERÍODO  

DOMÍNIOS/METAS CONTEÚDOS TEMPOS1 

Léxico e Gramática / Lexis and Grammar 

9. Compreender formas de organização do léxico 

    e conhecer algumas estruturas frequentes do 

funcionamento da língua. 
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Unidade 5 – Around the world! 

− Means of transport 

− Where to stay / What to take 

− Australia 

 

 
 

Unidade 6 – Welcome summer! 

− Free time activities 

− Beach activities 

− South Africa 

 
 

Celebrations
2

: 

 – High Five Day  

 
 
Extensive reading 

– The Adventures of Tom Sawyer, by Mark Twain 

 

 
– Itens lexicais relacionados com as áreas 

temáticas previstas no domínio intercultural 

 
 
– Past simple – irregular verbs 

– Prepositions of movement  

 
 

− Past simple – verb to be 

− Past simple – verb there + to be 

− Past simple – regular verbs  

– Be going to 

– Reflexive pronouns 

 

  
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.  


