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Planificação – Inglês 3º ano  

ANO LETIVO 2019/2020  

CALENDÁRIO ESCOLAR 

1º PERÍODO: De 13 de setembro até 17 de dezembro               INTERRUPÇÃO: De 18 de dezembro a 3 de janeiro 

2º PERÍODO: De 6 de janeiro a 27 de março        INTERRUPÇÃO: De 24 a 26 de fevereiro 

3º PERÍODO: De 14 de abril a 19 de junho                     INTERRUPÇÃO: De 30 de março a 13 de abril 

 

3º ano Áreas Temáticas 

1º  PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

Unit 0  
- saudações e apresentações  
- identificação pessoal 
- numerais cardinais até 10 
- alfabeto 
- sentimentos 
- cumprimentar 
 

Unit 
2.2 

- animais de estimação 
- cores 

Unit 4.1 - estações do ano  
- tempo atmosférico  
- cores  
- vestuário e 

calçado 

Unit 1.1 - objetos da sala de aula 
- rotinas da sala de aula 
- - linguagem de sala de aula 
- tempo atmosférico  
- cores e formas 

Unit 
3.1 

- atividades de tempos 
livres / jogos 

 

Unit 4.2 - identificação 
pessoal 

- países e 
nacionalidades 

- meios de 
transporte  

 

Unit 1.2 - dias da semana 
- meses do ano 
- idade 
- numerais cardinais até 10 

 

Unit 
3.2 

- tempo atmosférico  
- clima 
- elementos da natureza 

  

Unit 2.1 - identificação pessoal 
- elementos da família restrita e 

alargada 
- numerais cardinais até 20 
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1.º Período 

 

 

outubro 
Intercultural Domain 
MC 1 / 2 / 3 / 4 
Vocabulary 
MC 4 / 5 / 6 

Skills 

Listening 
MC 8 / 9 

Speaking 
MC 10 / 11 / 12 / 13 

Reading 
MC 14 

Writing 
MC 15 

Grammar 
MC 7 

Reconhecer 
vocabulário 
relacionado com o 
outono 
Identificar os objetos e 
rotinas de sala de aula 
As cores 
Preposições de lugar: 
on, in, under 
Responder sobre 
preferências pessoais 
What’s your favourite 
colour? 
What’s your favourite 
school object? 
My favourite… 
 
 
 
MC 1.1; 2.1; 4.1; 4.7; 
5.1; 5.2; 6.1 

– Identificar 
vocabulário da 
unidade 
– Identificar ritmos 
em 
rimas, chants e 
canções em 
gravações áudio e 
audiovisuais: 
Chant “poem” 
Chant “colours” 
School objects song 
 
 
 
 
 
 
 
MC 8.2; 9.8 

– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Responder sobre 
identificação pessoal 
– Repetir as letras do 
alfabeto 
– Repetir rimas, 
chants e canções 
ouvidos em meios 
áudio e audiovisuais 
– Apresentação final 
(Show and Tell) 
“Falar sobre 
preferências pessoais” 
(a escola, objetos de 
sala de aula, cores) 
 
 
 
MC 10.1; 11.14; 11.6; 
12.1; 12.2; 12.3; 12.4 

– Identificar 
vocabulário da 
unidade anterior 
– Identificar o 
vocabulário da 
unidade 
– Leitura da 
história “A 
naughty school 
bag” 
– Leitura da 
história “Oops, 
where’s my 
book?” 
– Ler pequenas 
frases com 
vocabulário 
conhecido 
 
MC 14.1; 14.2; 
14.3; 14.4 

– Legendar 
imagens 
– Preencher 
espaços 
lacunares, 
em frases 
simples, 
com palavras 
dadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC 15.1; 15.3 

• Adjectives 
• Determiners 
(my, your) 
• Personal 
Pronouns (I, 
you) 
• Prepositions 
of 
place (on, in, 
under) 
• The verb to be 
• Question 
words: how, 
what, where 
 
 
MC 7.1 

  

 

setembro 

Intercultural Domain 
MC 1 / 2 / 3 / 4 
Vocabulary 
MC 4 / 5 / 6 

Skills 

Listening 
MC 8 / 9 

Speaking 
MC 10 / 11 / 12 / 13 

Reading 
MC 14 

Writing 
MC 15 

Grammar 
MC 7 

Números 1-10 
Alfabeto/soletrar 
How do you spell 
that? 
Sentimentos 
How are you? 
I’m (great, fine, OK, 
wonderful, tired, 
sleepy, angry, sad) 
Cumprimentar 
Hello; Hi; Good 
(morning/afternoon/ 
evening); Goodbye 
Identificação pessoal 
What’s your name? 
Where are you from? 
 
 
MC 1.1; 4.1; 4.2; 4.5 

– Identificar 
vocabulário da unidade 
– Identificar ritmos em 
rimas, chants e 
canções em gravações 
áudio e audiovisuais: 
Chant “poem” 
Chant “numbers” 
The alphabet song 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC 8.1; 8.2; 91; 9.4; 
9.8 

– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Responder sobre 
identificação pessoal 
– Repetir as letras do 
alfabeto 
– Repetir rimas, 
chants e canções 
ouvidos em meios 
áudio e audiovisuais 
– Apresentação final 
(Show and Tell) 
“Falar sobre mim 
(nome e país).” 
 
 
 
 
MC 11.1; 11.3; 11.4; 
12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 
13.1 

– Identificar o 
vocabulário da 
unidade 
– Leitura das 
histórias “It’s 
September 
again” 
“Time to learn” 
“Meeting a new 
friend” 
– Ler pequenas 
frases com 
vocabulário 
conhecido 
 
 
 
 
MC 14.1; 14.2; 
14.3; 14.4 

– Legendar 
imagens 
 
– Preencher 
espaços 
lacunares, em 
frases simples, 
com palavras 
dadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC 15.1; 15.3 

• Adjectives 
• Determiners 
(my) 
• Personal 
Pronouns 
• The verb to 
be 
• Question 
words: how, 
what, where 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC 7.1 

Halloween 
MC 3.4. Identificar festividades do ano 
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novembro 

Intercultural Domain 
MC 1 / 2 / 3 / 4 
Vocabulary 
MC 4 / 5 / 6 

Skills 

Listening 
MC 8 / 9 

Speaking 
MC 10 / 11 / 12 / 13 

Reading 
MC 14 

Writing 
MC 15 

Grammar 
MC 7 

Os meses do ano 
Os dias da semana 
As cores 
A idade 
Preposições de tempo: 
in, on 
Comunicar informação 
pessoal 
How old are you? I’m… 
How old is he/she? 
He’s…/ She’s… 
 
 
 
 
 
 
 
MC 1.1; 4.5; 4.6; 4.7 

– Identificar 
vocabulário da 
unidade 
– Identificar ritmos 
em rimas, chants e 
canções em 
gravações áudio e 
audiovisuais: 
Chant “poem” 
Chant “Days of the 
week” 
The months sog 
 
 
 
 
 
 
MC 8.2; 9.7; 9.8 

– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Responder sobre 
identificação pessoal 
(idade, data de 
nascimento) 
– Repetir rimas, 
chants e canções 
ouvidos em meios 
áudio e audiovisuais 
– Apresentação final 
(Show and Tell) 
“Falar sobre mim 
(nome idade, e 
data/dia de 
aniversário)” 
 
 
MC 10.1; 11.1; 11.2; 
11.4; 11.5; 12.2; 
12.3; 12.4; 13.1 

– Identificar 
vocabulário das 
unidades 
anteriores 
– Identificar o 
vocabulário da 
unidade 
– Leitura da 
história “It’s my 
birthday” 
– Leitura da 
história “Lots of 
presents” 
– Ler pequenas 
frases com 
vocabulário 
conhecido 
 
MC 14.1; 14.3; 
14.4 

– Legendar 
imagens 
– Preencher 
espaços 
lacunares, em 
frases simples, 
com palavras 
dadas 
– Preencher 
espaços 
lacunares em 
convite 
– Ordenar 
palavras 
– Ordenar 
frases 
 
 
MC 15.1; 15.2; 
15.3; 16.2 

• Adjectives 
• Determiners 
(my, your) 
• Personal 
Pronouns (I, 
you, he, she) 
• Prepositions 
of time: on, in 
• The verb to 
be 
• Question 
words: how 
old, what, 
when 
 
 
 
 
MC 7.1 

Christmas 
MC 3.4. Identificar festividades do ano 
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dezembro 

Intercultural 
Domain 
MC 1 / 2 / 3 / 4 
Vocabulary 
MC 4 / 5 / 6 

Skills 

Listening 
MC 8 / 9 

Speaking 
MC 10 / 11 / 12 / 13 

Reading 
MC 14 

Writing 
MC 15 

Grammar 
MC 7 

Elementos da 
família restrita 
e alargada 
Números até 20 
Comunicar 
informação 
pessoal 
This is my 
family. 
This is… 
I’ve got a 
brother / sister. 
His / Her name 
is… 
 
MC 1.1; 1.2; 
4.4; 4.5 

– Identificar 
vocabulário da 
unidade 
– Identificar ritmos 
em rimas, chants e 
canções em 
gravações áudio e 
audiovisuais: 
Chant “poem” 
Chant “numbers” 
The family song 
 
 
 
 
MC 8.2; 9.7; 9.8 

– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Responder sobre 
identificação pessoal 
– Repetir rimas, chants e 
canções ouvidos em 
meios áudio e 
audiovisuais 
– Apresentação final 
(Show and Tell) 
“Falar sobre a minha 
família”. 
 
 
 
MC 11.6; 12.2; 12.3; 
12.4; 13.1 

– Identificar 
vocabulário das 
unidades anteriores 
– Identificar o 
vocabulário da 
unidade 
– Leitura da história 
“My famous uncle” 
– Leitura da história 
“My family” 
– Ler pequenas frases 
com vocabulário 
conhecido 
 
 
MC 14.1; 14.2; 14.3; 
14.4 

– Legendar 
imagens 
– Preencher 
espaços 
lacunares, em 
frases simples, 
com palavras 
dadas 
– Ordenar letras 
para legendar 
imagens 
 
 
 
 
MC 15.2; 15.3 

• Nouns 
• Adjectives 
• Determiners 
• Personal 
Pronouns 
• The verb to 
be 
• The verb to 
have (got) 
• Question 
words: how, 
what, where 
 
 
 
MC 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Período 

 

 

 

janeiro 

Intercultural 
Domain 
MC 1 / 2 / 3 / 4 
Vocabulary 
MC 4 / 5 / 6 

Skills 

Listening 
MC 8 / 9 

Speaking 
MC 10 / 11 / 12 / 13 

Reading 
MC 14 

Writing 
MC 15 

Grammar 
MC 7 

Animais de 
estimação 
Preposições de 
lugar: in, on, 
under, near 
Expressar-se 
com 
vocabulário 
limitado e 
apropriado ao 
nível 
I’ve got a dog. 
Liu has got a 
cat. 
Have you got a 
pet? 
Yes, I have. 
No, I haven’t. 
MC 1.3 

– Identificar vocabulário 
da unidade 
– Identificar ritmos em 
rimas, chants e canções 
em gravações áudio e 
audiovisuais: 
Chant “poem” 
Chant “numbers” 
The pet song 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MC 8.1; 8.2; 9.8 

– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Repetir rimas, chants 
e canções ouvidos em 
meios áudio e 
audiovisuais 
– Apresentação final 
(Show and Tell) 
“Falar sobre um animal 
de estimação original e 
criativo” 
 
 
 
 
 
 
 
MC 10.1; 11.1; 11.6; 
12.2; 12.3; 12.4; 

– Identificar 
vocabulário das 
unidades 
anteriores 
– Identificar o 
vocabulário da 
unidade 
– Leitura da 
história. “Pet day 
at school” 
– Leitura da 
história “My 
pets” 
– Ler pequenas 
frases com 
vocabulário 
conhecido 
 
MC 14.3; 14.4 

– Legendar 
imagens 
– Preencher 
espaços 
lacunares, em 
frases simples, 
com palavras 
dadas. 
– Ordenar 
palavras para 
escrever frases 
 
 
 
 
 
 
 
MC 15.1; 15.2; 
15.3; 16.1 

• Nouns 
(plural) 
• Adjectives 
• Determiners 
• Personal 
Pronouns 
• Prepositions 
of place: in, on, 
under, near 
• The verb to 
be 
• The verb to 
have (got). 
• Question 
words: how, 
what, where 
 
 
MC 7.1 
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St. Valentine’s Day 
MC 3.4. Identificar festividades do ano 

 

 

fevereiro 

Intercultural Domain 
MC 1 / 2 / 3 / 4 
Vocabulary 
MC 4 / 5 / 6 

Skills 

Listening 
MC 8 / 9 

Speaking 
MC 10 / 11 / 12 / 13 

Reading 
MC 14 

Writing 
MC 15 

Grammar 
MC 7 

Jogos e brincadeiras 
Expressar-se com 
vocabulário muito 
limitado 
I love playing football. 
What are you doing? 
I’m running. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC 1.1; 2.2; 4.1; 5.1; 
5.3 

– Identificar 
vocabulário da 
unidade 
– Identificar ritmos em 
rimas, chants e 
canções em gravações 
áudio e audiovisuais: 
Chant “Poem” 
Chant “games” 
The playground games 
Song 
 
 
 
 
 
 
 
MC 8.1; 8.2; 8.3; 9.8 

– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Repetir as letras do 
alfabeto 
– Repetir rimas, 
chants e canções 
ouvidos em meios 
áudio e audiovisuais 
– Apresentação final 
(Show and Tell) 
“Falar sobre 
preferências de jogos 
e brincadeiras” 
 
 
 
 
 
MC 10.1; 11.1; 11.3; 
11.6; 12.1; 12.2; 
12.3; 12.4; 13.1 

– Identificar 
vocabulário das 
unidades 
anteriores 
– Identificar o 
vocabulário da 
unidade 
– Leitura da 
história “Break 
time!” 
– Leitura da 
história “Having 
fun!” 
– Ler pequenas 
frases com 
vocabulário 
conhecido 
 
MC 14.2; 14.3; 
14.4 

– Legendar 
imagens 
– Preencher 
espaços 
lacunares, em 
frases simples, 
com palavras 
dadas 
– Ordenar 
palavras para 
formar frases 
simples 
 
 
 
 
 
 
MC 15.1; 15.3 

• Nouns 
• Adjectives 
• 
Determiners 
• Personal 
Pronouns 
• The verb to 
be 
• The Present 
Simple (I like) 
• The Present 
Continuous 
• Question 
words: what, 
where 
 
 
 
MC 7.1 

 

 

 

março 

Intercultural 
Domain 
MC 1 / 2 / 3 / 4 
Vocabulary 
MC 4 / 5 / 6 

Skills 

Listening 
MC 8 / 9 

Speaking 
MC 10 / 11 / 12 / 13 

Reading 
MC 14 

Writing 
MC 15 

Grammar 
MC 7 

Clima 
What’s the weather 
like today? 
Elementos da 
Natureza 
Expressar-se com 
vocabulário 
limitado e 
apropriado ao nível 
It’s sunny today, 
how lovely! 
What is Rocky 
doing? 
He is picking 
flowers 
 
 
 

– Identificar 
vocabulário da unidade 
– Identificar ritmos em 
rimas, chants e 
canções em gravações 
áudio e audiovisuais: 
Chant “poem” 
Weather song 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Repetir rimas, 
chants e canções 
ouvidos em meios 
áudio e audiovisuais 
– Apresentação final 
(Show and Tell) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Identificar 
vocabulário das 
unidades 
anteriores 
– Identificar o 
vocabulário da 
unidade 
– Leitura da 
história. 
“A school trip. Hip, 
hip hooray!” 
– Leitura do texto 
“School trips to 
remember” 
– Ler pequenas 
frases com 
vocabulário 
conhecido 

– Legendar 
imagens 
– Preencher 
espaços 
lacunares, em 
frases simples, 
com palavras 
dadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nouns 
• Adjectives 
• Determiners 
• Personal 
Pronouns 
• The verb to 
be 
• The verb to 
have (got) 
• The 
imperative 
• The Present 
Simple I like, I 
love 
• The Present 
Continuous 
• Question 
words: what 
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3.º Período 

 

 
MC 11.1; 2.2; 3.2; 
3.3; 6.3 

 
MC 8.1; 8.2; 9.6; 9.8 

 
MC 10.1; 11.1; 11.6; 
12.2; 12.3; 12.4; 13.1 

 
MC 14.1; 14.2; 
14.3; 14.4 

 
MC 15.1; 15.3 

 
MC 7.1 

Easter 
MC 3.4. Identificar festividades do ano 

abril 
Intercultural 
Domain 
MC 1 / 2 / 3 / 4 
Vocabulary 
MC 4 / 5 / 6 

Skills 

Listening 
MC 8 / 9 

Speaking 
MC 10 / 11 / 12 / 13 

Reading 
MC 14 

Writing 
MC 15 

Grammar 
MC 7 

Estações do ano 
Vestuário e calçado 
Climas distintos 
Expressar-se com 
vocabulário 
limitado e 
apropriado ao nível 
What are you 
wearing? I’m 
wearing… 
In winter I love 
wearing… 
In summer, my 
favourite clothes 
are… 
 
MC 1.1; 1.4; 2.2; 
3.2; 3.5; 4.1; 5.1; 
5.3; 6.4 

– Identificar 
vocabulário da 
unidade 
– Identificar ritmos 
em rimas, chants e 
canções em 
gravações áudio e 
audiovisuais: 
Chant “poem” 
Seasons chant 
The clothes song 
 
 
 
 
 
MC 8.1; 8.2; 9.6; 9.8 

– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Repetir rimas, 
chants e canções 
ouvidos em meios 
áudio e audiovisuais 
– Apresentação final 
(Show and Tell) 
“Falar sobre a minha 
roupa preferida em 
cada estação”. 
 
 
 
 
 
MC 10.1; 11.1; 11.6; 
12.2; 12.3; 12.4; 13.1 

– Identificar 
vocabulário das 
unidades anteriores 
– Identificar o 
vocabulário da 
unidade. 
– Leitura do texto 
“Summer clothes 
hunt” 
– Ler pequenas 
frases com 
vocabulário 
conhecido. 
 
 
 
MC 14.2; 14.3; 14.4 

– Legendar 
imagens 
– Preencher 
espaços 
lacunares, em 
frases simples, 
com palavras 
dadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC 15.1; 15.3 

• Nouns 
• Determiners 
• Personal 
Pronouns 
• Prepositions 
of time: in, on, 
at 
• The verb to be 
• The 
Imperative 
• The Present 
Simple I like, I 
love 
• The Present 
Continuous 
• Question 
words: what 
 
MC 7.1 

maio/junh0 

Intercultural 
Domain 
MC 1 / 2 / 3 / 4 
Vocabulary 
MC 4 / 5 / 6 

Skills 

Listening 
MC 8 / 9 

Speaking 
MC 10 / 11 / 12 / 13 

Reading 
MC 14 

Writing 
MC 15 

Grammar 
MC 7 

Meios de 
transporte 
Países 
Nacionalidades 
Comunicar 
informação pessoal 
elementar 
How do you go to 
school? By… 
Where are you 
from? I’m from… 
What’s your 
nationality? I’m 
Portuguese 
 
 

– Identificar 
vocabulário da 
unidade 
– Identificar ritmos 
em rimas, chants e 
canções em 
gravações áudio e 
audiovisuais: 
Transport chant 
The nationalities 
song 
 
 
 
 
 

– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Responder sobre 
identificação pessoal 
– Repetir as letras do 
alfabeto 
– Repetir rimas, 
chants e canções 
ouvidos em meios 
áudio e audiovisuais 
– Apresentação final 
(Show and Tell) 
“Falar sobre mim 
(país, nacionalidade, 
cores da bandeira, 
férias)” 

– Identificar 
vocabulário das 
unidades anteriores 
– Identificar o 
vocabulário da 
unidade 
– Leitura da história 
“Competition” 
– Ler pequenas 
frases com 
vocabulário 
conhecido 
 
 
 
 

– Legendar 
imagens 
– Preencher 
espaços 
lacunares, em 
frases simples, 
com palavras 
dadas 
– Ordenar 
palavras para 
escrever frases 
– Preencher 
espaços 
lacunares em 
postais 
 

• Nouns 
• Adjectives 
• Determiners 
• Personal 
Pronouns 
• The verb to 
be 
• The verb to 
have (got) 
• The 
Imperative 
• The Present 
Simple I like, I 
love 
• The Present 
Continuous 

  



 

Planificação Inglês 3.º ano 2019/2020 

 

  

 
 
MC 1.1; 1.4; 2.2; 
2.3; 3.1; 3.2; 4.2; 
4.3; 4.4; 5.4; 6.4 

 
 
MC 8.1; 8.2; 9.5; 9.6; 
9.8 

 
 
MC 10.1; 11.4; 11.5; 
11.6; 12.2; 12.3; 12.4; 
13.1 

 
 
MC 14.2; 14.3; 14.4 

 
 
MC 15.1; 15.3; 
16.1; 16.2 

• Question 
words: what, 
where 
 
MC 7.1 
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Metas Curriculares de Inglês-3.º ano 
 

 Metas a atingir 

Intercultural 
Domain 
Domínio 
Intercultural 

1. Conhecer-se a si e ao outro 

1.1. Identificar-se a si e aos outros. 

1.2. Identificar elementos da família restrita e alargada. 

1.3. Identificar animais de estimação. 

1.4. Identificar vestuário e calçado. 

2. Conhecer o dia-a-dia na escola 

2.1. Identificar objetos e rotinas na sala de aula. 

2.2. Identificar jogos e brincadeiras. 

2.3. Identificar alguns meios de transporte. 

3. Conhecer algumas características do seu país e de outros países 

3.1. Localizar diferentes países no mapa. 

3.2. Identificar climas distintos. 

3.3. Identificar elementos da natureza. 

3.4. Identificar festividades do ano. 

3.5. Identificar diferentes tipos de atividades associadas às estações do ano. 

 

 

  

 Metas a atingir 

Lexis and 
Grammar 
Léxico e Gramática 

4. Conhecer vocabulário do dia-a-dia 

4.1. Reconhecer nomes próprios (António, Sue). 

4.2. Reconhecer nomes de alguns países (England, USA). 

4.3. Reconhecer diferentes origens (Portuguese, English). 

4.4. Identificar membros da família restrita e alargada (mother, grandfather). 

4.5. Identificar números até 20. 

4.6. Identificar os dias da semana. 

4.7. Identificar os meses do ano. 

5. Conhecer vocabulário relacionado com a escola 

5.1. Identificar pessoas dentro da sala de aula (teacher, student). 

5.2. Identificar objetos dentro da sala de aula (desk, chair). 

5.3. Identificar atividades e jogos dentro e fora da sala de aula (reading, playing hide and 
seek). 

5.4. Identificar meios de transporte de e para a escola (car, bus). 

6. Conhecer vocabulário simples, de forma contextualizada, com base nas estações do 
ano 

6.2. Identificar vocabulário relacionado com o inverno/winter. 
• Condições climatéricas (raining, snowing). • Vestuário e calçado (coat, boots). • Cores 
(white snow, brown mud). • Atividades (skiing, drinking hot chocolate). • Festividades 
(Thanksgiving, Christmas). 

6.3. Identificar vocabulário relacionado com a primavera/spring. 
• Condições climatéricas (warm, mild). • Vestuário e calçado (dress, sandals). 
• Cores (black bees, red flowers). • Atividades (picking flowers, having a picnic).  
• Festividades (Easter). 

6.4. Identificar vocabulário relacionado com o verão/summer. 
• Condições climatéricas (hot, sunny). • Vestuário e calçado (T-shirt, shorts). 
• Cores (yellow sun, blue sea). • Atividades (swimming, eating ice cream). 

7. Conhecer, de forma implícita, algumas estruturas elementares do funcionamento da 
língua 

7.1. Usar lexical chunks ou frases que contenham: 

• Nouns in the singular and in the plural (boot/boots, pen/pens). 

• Adjectives (brown dog, sunny day, hot chocolate). 

• Determiners (this is my book, that’s your pencil). 

• Personal Pronouns (I’m from Portugal, he’s 8 years old, they’re English). 

• Prepositions of Place: in, on, under, near (put a tick in the box, the pen is on the table). 

• Prepositions of Time: in, on, at (in the morning, on my birthday). 

• The Imperative (clap your hands, stand up, look at the picture). 

• The verb to be. 

• The verb to have (got). 

• The Present Simple (I love summer, he hates winter). 

• The Present Continuous (the man is wearing boots, they are playing hide and seek). 

• Question words: what, where, when, how, how old (What’s your name? How are you?). 
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 Metas a atingir 

Listening 
Compreensão do Oral 

8. Sons, entoações e ritmos da língua 

8.1. Identificar sons e entoações diferentes na língua estrangeira por comparação com a 
língua materna. 

8. 2. Identificar ritmos em rimas, chants e canções em gravações áudio e audiovisuais. 

9. Compreender palavras e expressões simples 

9.1. Identificar diferentes formas de cumprimentar (Hi, good morning). 

9.2. Identificar diferentes formas de despedir (bye, see you later). 

9.3. Identificar diferentes formas de agradecer (thanks, thank you). 

9.4. Identificar diferentes formas de elogiar e de incentivar (good, well done). 

9.5. Identificar formas de aceitar e de rejeitar (yes, please; no, thank you). 

9.6. Entender instruções breve dadas pelo professor (come in, colour the sun yellow). 

9.7.Identificar números e datas. 

9.8. Reconhecer vocabulário simples referente aos temas estudados. 

 
 Metas a atingir 

Spoken 
Interaction 
Interação Oral 

10. Exprimir-se, com ajuda e de forma adequada, em diferentes contextos 

10.1 Utilizar expressões/interjeições para expressar alegria e surpresa (Great! Wow!). 

11. Interagir com o professor, utilizando expressões/frases simples 

11.1. Cumprimentar (good morning Miss Santos, bye James). 

11.2. Agradecer (thanks, thank you). 

11.3. Despedir-se (bye, see you later). 

11.4. Responder sobre identificação pessoal (When is your birthday, Pedro? In May.). 

11.5. Responder sobre preferências pessoais (I love summer. And you? Me too.). 

11.6. Responder sobre temas previamente apresentados. 
 

 Metas a atingir 

Spoken 
Production 
Produção oral 

12. Produzir, com ajuda, sons, entoações e ritmos da língua 

12.1. Repetir as letras do alfabeto. 

12.2. Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 

12.3. Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 

12.4. Repetir rimas, chants e canções ouvidos em meios áudio e audiovisuais. 

13. Expressar-se, com vocabulário muito limitado, em situações previamente 
preparadas. 

13.1. Comunicar informação pessoal elementar: name, age, family. 
 

 Metas a atingir 

Reading 
Leitura 

14. Compreender palavras e frases simples 

14.1. Identificar números. 

14.2. Identificar nomes de pessoas e de países. 

14.3. Identificar vocabulário familiar. 

14.4. Ler pequenas frases com vocabulário conhecido. 
 

 Metas a atingir 

Writing 
Escrita 

15. Utilizar, com ajuda, palavras conhecidas 

15.1. Legendar imagens. 

15.2. Ordenar letras para escrever palavras associadas a imagens. 

15.3. Preencher espaços lacunares, em frases simples, com palavras dadas. 

16. Produzir, com ajuda, frases simples 

16.1. Ordenar palavras para escrever frases. 

16.2. Preencher espaços lacunares em postais e convites. 

 

 


