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Dimensão sociocultural / 

Domínios de referência 
Objetivos Gerais Temáticos Lexicais / Gramaticais Estratégicas / Atividades Avaliação 

Compreensão Oral 
 

1. Compreender conteúdos 
simples reproduzidos em 
meios áudio / audiovisuais 
adequados ao nível de 
conhecimentos do aluno.  

 
2. Conhecer diferentes tipos 
de registo com alguma 
facilidade.  

 
Leitura 
 
1. Ler textos breves de 
tipologia diversificada. 
  
2. Utilizar dicionários 
monolingues para consulta.  
 
3. Ler pequenos textos 
adaptados de leitura 
extensiva.  
 
 
Interação Oral  

Até ao fim do ano letivo os 
alunos devem: 
 
• Reconhecer a importância 
da língua inglesa como uma 
língua global; 
 
• Desenvolver a fluência 
oral e escrita; 

 
 
• Adquirir novo vocabulário 
sobre os domínios 
abordados; 

 
• Desenvolver 
autoconfiança e autonomia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit 0 – Catch up and 
get back on track 
• Identificação pessoal  
• Férias 
• Descrever as suas 
férias 
• Expressar opiniões  
likes, disliks 
 
 
Unit 1 – Time out 
• Atividades de lazer 
• Desportos 
• Formas de 
socialização 
• Expressar opiniões 
Likes / dislikes 

 
• Informação pessoal 
• Férias 
• Verbos (tempos verbais) 
– Presente simples; 
Presente progressivo 
•Trabalho de dicionário 
•… 
 
• Atividades de lazer 
• Desportos 
• Lugares de socialização 
• Verbos (tempos verbais) 
 – Passado simples;  
 –  Passado  progressivo 
• Used to and didn’t use to 
• Trabalho de dicionário 
• Phrasal verbs, idioms 
 
 
 
 
 
 
 

Reading 
Aloud; silently; scanning; 
skimming; for pleasure; 
extensive 
 
Writing 
Email; notes; postcards; 
SMS; reviews; news articles 
 
Listening 
Texts; dialogues; songs; 
videos; films 
 
Speaking 
Role-plays; description of 
pictures; short oral 
presentations; dialogues; 
interviews. 
 
 
 
 
Project work 
• Brainstorming 

Observação direta 
do desempenho 
dos alunos 
Participação 
Interesse 
Envolvimento nas 
atividades 
Homework 
Portfolio 
… 
 
Diagnóstica 
Listening tests 
Reading, use of 
language, writing 

 
Autoavaliação 
 

- 1º Período - 
 

 
 
 
 



Agrupamento de Escolas de Manteigas  
Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 

 

 

 

Agrupamento de Escolas de Manteigas 

Sede: Escola Básica e Secundária de Manteigas 

Rua S. Lourenço – 6260-150 Manteigas 

1. Participar num diálogo 
simples, previamente 
preparado, podendo pedir 
ajuda e reformular.  
 
2. Produzir diálogos breves  
e simples em contextos 
diferenciados. 

 
3. Interagir, com alguma 
facilidade, em diferentes 
tipos de registo. 
 
Produção oral 
1. Expressar-se numa 
linguagem simples e 
descritiva em situações 
previamente preparadas.  
 
Escrita 
1. Interagir, com linguagem 
frequente, sobre assunto do 
dia a dia.  
 
2. Produzir textos breves, de 
50 a 80 palavras, com 
vocabulário frequente.  
 
 
 
 
 
Domínio Intercultural 

Unit 2 – Be healthy, be 
happy, be you! 
• Alimentação 
• Eating out 
• Expressar opiniões 
• Dar conselhos 
• Descrever comida 
   do  mundo 
• Comparar comida 
   e refeições 
•Analisar menus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit 3 – Smart Look 
• Vestuário 
• Moda 
• Estilos 
• Comparar estilos 
   e tendências 
• Dar conselhos 
•Expressar opiniões 
 

 
 

• Comida saudável e não 
saudável 
• Restauração 
• Gostos e sabores 
• Containers 
• Nomes contáveis e não 
contáveis 
•Comparativos e 
superlativos 
•Trabalho de dicionário 
• Phrasal verbs, idioms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Roupas 
•Estilos 
•Moda 
•Verbos (tempos verbais): 
– Present Perfect 
    vs  Simple Past 
• Trabalho de dicionário 
• Idioms, make vs do 
 
 
 

• Asking / answering / 
multiple choice and true / 
false / right / 
wrong 
• Retelling 
• Matching / ticking 
• Deducing vocabulary  
from context 
• Explaining the words 
/reference 
• Completing sentences 
• Organizing / ordering / 
  Listing 
• Finding evidence 
• Finding equivalents /  
opposites 
• Underlining 
• Note-taking 
• Correcting mistakes 
 
• Filling in blanks / charts /  
grids 
• Crosswords / puzzles 
• Pair / group work 
• Using reference books: 
grammars / dictionaries 
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1. Conhecer alguns aspetos 
culturais de alguns países de 
expressão inglesa. 
 
2. Conhecer e descrever 
temas da atualidade. 
 
3. Reconhecer a diversidade 
como uma oportunidade de 
aprendizagem para todos. 

 

Unit 4 – Connected, 
informed, amused 

• TV; revistas, jornais, 
online media 
• 3 Rs 
• Ambiente 
• Expressar opiniões 
• Descrever diferentes 
   tipos de jornais 

 

• TV; jornais; revistas; 
online media 
• 3 Rs 
• Ambiente 
• Pronomes relativos 
• Frases condicionais 
 – Type 0 e 1 
•Verbos (tempos verbais): 
– Futuro simples 
•Trabalho de dicionário: 
– Verbos associados com 
os media; idioms; know vs 
meet 

RECURSOS 
Manual do aluno 
e-Manual  
Áudios 
Vídeos 
Projetor /computador 
Quadro 
Recursos digitais 
Teacher’s Workbook 
Catch Key 
Worksheets 
Testes 
Planificações 
Other resources 
Pen drive 
Apresentações Multimédia 
… 
 


