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1.º Período letivo 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e atitudes a desenvolver no aluno)  

Articulação e abordagem 

STEAM 
(Com outros departamentos, Clube 

Ciência Viva, DAC, Projeto de 
Articulação Vertical…) 

Áreas de Competência do 

Perfil do Aluno (ACPA) 

 e 
 Valores do Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 

e Tempos  
(de 60min.) 

Áreas temáticas / situacionais 

 
Unit 0 – Let’s Learn! 

- Saudações e apresentações elementares 

- Identificação pessoal 
- Numerais cardinais até 10 
  

 
 Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
• Adjectives 

• Determiners (my) 
• Personal pronouns 
• The verb to be 

• Question words: how, what, where 
 
 

Competência comunicativa 
Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 

pausada. 
- Identif icar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua 

 

 
Estudo do meio 

(aldeia, vila, cidade, país, 

continente) 
 
 

Expressão plástica 
(cores) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Conhecedor/Sabedor/Culto/Inf

ormado  
(A, B, G, I, J) 
 

Criativo  
(A, C, D, J)  
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
 

Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Sistematizador /Organizador  
(A, B, C, I, J) 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 

Comunicador 
(A, B, D, E. H) 

 

 

-- 

Consciencializaçã

o de 

responsabilidades 

adequadas ao 

que lhe for 

pedido; 

- organização e 

realização 

progressivamente 

autónoma de 

tarefas; 
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materna. 
- Identif icar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e 

audiovisuais.  
- Reconhecer o alfabeto em inglês.  
- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio 

visual/audiovisual.  
 
 

Compreensão escrita 
- Identif icar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  
- Compreender pequenas f rases com vocabulário conhecido.  

- Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em inglês.  
- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de 
imagens para assimilar combinações de sons e de letras mais f requentes.  

 
Interação oral 
- Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais.  

- Interagir com o professor, utilizando expressões/f rases muito simples, tais como 
formas de cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder sobre identif icação 
pessoal e preferências pessoais.  

Produção oral 

Comunicar informação pessoal elementar; expressar-se com vocabulário limitado, 

em situações organizadas previamente. 

 
Interação escrita 

- Preencher um formulário (em formato papel–página 17) muito simples com informação 
pessoal.  
- Preencher um formulário (online ou em formato papel–página 17) muito simples com 

informação pessoal – encontrar penpals para fazer intercâmbio de escrita. 
- Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 

 

Competência Intercultural 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
 

- Reconhecer elementos da sua própria cultura, tais como diferentes aspetos de si 
próprio (p. 16); 

 

Competência estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 

 
 

 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

 
 
Participativo/Colaborador  

(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/Autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Cuidador de si e do outro  

(B, E, F, G) 
 

- cumprimento de 

compromissos 

(trabalho na 

aula); 

- feedback 
relativo ao 

cumprimento de 
tarefas e funções, 

- apresentação de 

trabalhos simples 

com auto e 

heteroavaliação; 

- realização de 

atividades 

simples de auto 

e 

heteroavaliação: 

portefólios, 

diários e grelhas 

de progresso e 

aprendizagem; 

- tabelas de 

registo diário do 

professor; 

- f ichas de 
avaliação; 
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aula, e de reformular a linguagem.  
- Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro.  

- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de 
promover a conf iança; expressar de forma muito simples o que não compreende.  

- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 

educativa (p. 17).  
 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 
outros e ref letir criticamente sobre o que foi dito, demonstrar atitudes de inteligência 
emocional, utilizando expressões como please e thank you.  

- Solicitar colaboração. 
- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.  
 

Pensar criticamente  
- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao(s) outro(s), utilizando factos para justif icar as suas opiniões.  

- Ref letir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que 
desenvolvam a curiosidade (p. 7). 

 

 
 
 

Áreas temáticas / situacionais 
Unit 1.1 – Let’s colour the world! 

- Saudações e apresentações elementares 
- Identificação pessoal 

- Dias da semana 
- Escola e rotinas  
- Tempo atmosférico  

- Cores e formas 
 
 

Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
 
• Adjectives 

• Determiners (my, your) 
• Personal pronouns (I, you) 
• Prepositions of place (on, in, under) 

• The verb to be 
• Question words: how, what, where 
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Competência comunicativa 

Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 
pausada. 

- Identif icar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua 
materna. 
- Identif icar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e 

audiovisuais.  
- Reconhecer o alfabeto em inglês (p. 27).  
- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio 

visual/audiovisual.  
 
Compreensão escrita 

- Identif icar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  
- Compreender pequenas f rases com vocabulário conhecido.  
- Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em inglês.  

- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de 
imagens para assimilar combinações de sons e de letras mais f requentes.  

 

Interação oral 
- Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais. 
- interagir com o professor, utilizando expressões/f rases muito simples, tais como 

formas de cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder sobre identif icação 
pessoal e preferências pessoais.  

Produção oral 

Comunicar informação pessoal elementar; expressar-se com vocabulário limitado, 

em situações organizadas previamente. 

 
Interação escrita 
- Preencher um formulário (formato papel–p. 31) muito simples com informação pessoal.  

 
Competência intercultural 

Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 

- Identif icar climas distintos 
 
 

Competência estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 
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aula, e de reformular a linguagem;  
- Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro;  

- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de 
promover a conf iança; expressar de forma muito simples o que não compreende;  

- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 

educativa (p. 31).  
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 

outros e ref letir criticamente sobre o que foi dito, demonstrar atitudes de inteligência 
emocional, utilizando expressões como please e thank you; solicitar colaboração; 
planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.  

Pensar criticamente  
Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justif icar as suas opiniões; ref letir 

criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam 
a curiosidade  
 

Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  
 

Áreas temáticas / situacionais 
Unit 1.2 – Let’s party! 

- Saudações  

- Identificação pessoal 
- Países e nacionalidades 
- Numerais cardinais até 10 
- Dias da semana 

- Meses do ano  
- Tempo atmosférico  
- Cores 

 
 
Usar lexical chunks ou frases que contenham: 

• 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 

 
Competência comunicativa 
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Compreensão oral 

- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 
pausada.  
- Identif icar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua 

materna.  
- Identif icar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e 
audiovisuais.  

- Reconhecer o alfabeto em inglês.  
- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio 
visual/audiovisual.  

 
Compreensão escrita 
- Identif icar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  

- Compreender pequenas f rases com vocabulário conhecido.  
- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de 
imagens para assimilar combinações de sons e de letras mais f requentes.  

- Desenvolver a numeracia em língua inglesa, realizando atividades interdisciplinares 
com Matemática (p. 44).  
 

Interação oral 
- Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais (p. 39).  
- Interagir com o professor, utilizando expressões/ f rases muito simples, tais como 

formas de cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder sobre identif icação 
pessoal e preferências pessoais.  

 

Produção oral 

Comunicar informação pessoal elementar; expressar-se com vocabulário limitado, 

em situações organizadas previamente. 

 
Interação escrita 

- Preencher um formulário (em formato papel) muito simples com informação pessoal (p. 
45).  
 

Competência Intercultural 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 
- Identif icar climas distintos 

 
Competência estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto  
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- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 
aula, e de reformular a linguagem.  

- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de 
promover a conf iança; expressar de forma muito simples o que não compreende.  

- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 

educativa (p. 45).  
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 

outros e ref letir criticamente sobre o que foi dito. 
- Solicitar colaboração; planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um 
trabalho de grupo.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  
- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações 

informáticas.  
Pensar criticamente  
- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 

raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justif icar as suas opiniões.  
- Ref letir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que 
desenvolvam a curiosidade. 

 

European day of languages 
Halloween 

Expressão Plástica   

2.º Período letivo 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e atitudes a desenvolver no aluno)  

Articulação e abordagem 

STEAM 
(Com outros departamentos, Clube 

Ciência Viva DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Áreas de Competência do 

Perfil do Aluno (ACPA) 

 e 
 Valores do Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 

e Tempos  
(de 60min.) 

Áreas temáticas / situacionais 
Unit 2.1 – “Let’s meet a family!” 

- Identificação pessoal 

- Família 
- Numerais cardinais até 50 
- Dias da semana 

- Meses do ano 
Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
 

 
Matemática 
(números) 

 
 
 

 
Estudo do meio 

(plantas) 

Conhecedor/Sabedor/Culto/Inf
ormado  
(A, B, G, I, J) 

 
Criativo  
(A, C, D, J)  

 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 

 

-- 

Consciencializaçã

o de 

responsabilidades 
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• Nouns 
• Adjectives 

• Determiners 
• Personal pronouns 
• The verb to be 

• The verb to have (got) 
• Question words: how, what, where 
 

Competência comunicativa 
Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 

pausada.  
- Identif icar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua 
materna.  

- Identif icar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e 
audiovisuais.  
- Reconhecer o alfabeto em inglês.  

- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio 
visual/audiovisual.  
 

Compreensão escrita 
- Identif icar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 
- Compreender pequenas f rases com vocabulário conhecido.  

- Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em inglês.  
- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de 
imagens para assimilar combinações de sons e de letras mais f requentes.  

- Desenvolver a numeracia em língua inglesa, realizando atividades interdisciplinares 

com Matemática.  
 
Interação oral 

- Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais.  
- interagir com o professor, utilizando expressões/ f rases muito simples, tais como 
formas de cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder sobre identif icação 

pessoal e preferências pessoais.  

Produção oral 

Comunicar informação pessoal elementar; expressar-se com vocabulário limitado, 

em situações organizadas previamente. 

 
Interação escrita 
- Preencher um formulário (em formato papel) muito simples com informação pessoal (p. 

 
 

Estudo do meio 
(meios de transporte) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Indagador/ Investigador  

(C, D, F, H, I)  
 
Sistematizador /Organizador  

(A, B, C, I, J) 
 
Questionador 

(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador 

(A, B, D, E. H) 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 

 
 
Participativo/Colaborador  

(B, C, D, E, F)  
 
Responsável/Autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Cuidador de si e do outro  

(B, E, F, G) 
 

adequadas ao 

que lhe for 

pedido; 

- organização e 

realização 

progressivamente 

autónoma de 

tarefas; 

- cumprimento de 

compromissos 

(trabalho na aula); 

- feedback 
relativo ao 

cumprimento de 
tarefas e funções, 

- apresentação de 

trabalhos simples 

com auto e 

heteroavaliação; 

- realização de 

atividades 

simples de auto 

e 

heteroavaliação: 

portefólios, 

diários e grelhas 

de progresso e 

aprendizagem; 

- tabelas de 
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59).  
- Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 

 
Competência intercultural 

Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 

- Identif icar climas distintos 
 

Competência estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 
aula, e de reformular a linguagem.  

- Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro.  
- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de 
promover a conf iança. 

- Expressar de forma muito simples o que não compreende.  
- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 
educativa (p. 59).  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 
outros.  

- Solicitar colaboração.  
- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.  
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  

Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações informáticas.  
Pensar criticamente  
Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 

raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justif icar as suas opiniões.  
- Ref letir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que 
desenvolvam a curiosidade.  

  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 

regular o processo de aprendizagem 

 
Áreas temáticas / situacionais 
Unit 2.2 – “Let’s adopt a pet!” 

- Identificação pessoal 
- Numerais cardinais até 50 
- Dias da semana 

- Meses do ano  
- Tempo atmosférico  

registo diário do 

professor; 

- f ichas de 
avaliação; 
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- Cores  
- Animais de estimação 

Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
 
• Nouns (plural) 

• Determiners 
• Personal pronouns 
• Prepositions of  place: in, on, under, near 

• The verb to be 
• The verb to have (got). 
• Question words: how, what, where 

Competência comunicativa 
Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 

pausada.  
- Identif icar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua 
materna.  

- Identif icar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e 
audiovisuais.  
- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio 

visual/audiovisual.  
 
Compreensão escrita 

- Identif icar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 
- Compreender pequenas f rases com vocabulário conhecido. 
- Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em inglês.  
- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de 

imagens para assimilar combinações de sons e de letras mais f requentes.  
 
Interação oral 

- Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais 
- Interagir com o professor, utilizando expressões/f rases muito simples, tais como 

formas de cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder sobre identif icação 

pessoal e preferências pessoais.  

Produção oral 

Comunicar informação pessoal elementar; expressar-se com vocabulário limitado, 

em situações organizadas previamente. 

 
Interação escrita 
- Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação 
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pessoal.  
- Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 

 
Competência intercultural 

Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 

- Localizar alguns países no mapa.  
- Identif icar algumas festividades. 
 

Competência estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 

aula, e de reformular a linguagem.  
- Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro.   
- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de 

promover a conf iança.  
- Expressar de forma muito simples o que não compreende.  
- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 

educativa (p. 73).  
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 

outros e ref letir criticamente sobre o que foi dito, demonstrar atitudes de inteligência 
emocional, utilizando expressões como please e thank you.  
- Solicitar colaboração. 

- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.  
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  
- Comunicar de forma simples com outros a uma escala local, nacional e internacional, 
recorrendo a aplicações tecnológicas para produção e comunicação online.  

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando    aplicações 
informáticas.  

Pensar criticamente  
- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justif icar as suas opiniões.  

- Ref letir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que 
desenvolvam a curiosidade.  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 

regular o processo de aprendizagem    
 

Áreas temáticas / situacionais 

Unit 3.1 – “Let’s play outside!” 
- Escola e rotinas  
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- Jogos 
Usar lexical chunks ou frases que contenham: 

 
• Nouns 
• Adjectives 

• Determiners 
• Personal Pronouns 
• The verb to be 

• The Present Simple (I like) 
• The Present Continuous 
• Question words: what, where 

Competência comunicativa 
Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 

pausada. 
- Identif icar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua 
materna.  

- Identif icar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e 
audiovisuais.  
- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio 

visual/audiovisual.  
 
Compreensão escrita 

- Identif icar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 
- Compreender pequenas f rases com vocabulário conhecido. 
- Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em inglês.  
- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de 

imagens para assimilar combinações de sons e de letras mais f requentes.  
 
Interação oral 

- Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais.  
- Interagir com o professor, utilizando expressões/ f rases muito simples, tais como 
formas de cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder sobre identif icação 

pessoal e preferências pessoais.  

Produção oral 

Comunicar informação pessoal elementar; expressar-se com vocabulário limitado, 

em situações organizadas previamente. 

 
Interação escrita 
- Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação 
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pessoal.  
- Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 

 
Competência intercultural 

Reconhecer realidades interculturais distintas  

 
- Reconhecer elementos da sua própria cultura, tais como diferentes aspetos de si 
próprio.  

 
Competência estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto  

- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 
aula, e de reformular a linguagem.  
- Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro.  

- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de 
promover a conf iança.  

- Expressar de forma muito simples o que não compreende.  

- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 
educativa (p. 87).  
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  

- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 
outros e ref letir criticamente sobre o que foi dito, demonstrar atitudes de inteligência 
emocional, utilizando expressões como please e thank you. 

- Solicitar colaboração; planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um 
trabalho de grupo.  
 
Pensar criticamente  

- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justif icar as suas opiniões.  
- Ref letir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que 

desenvolvam a curiosidade.  
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 

regular o processo de aprendizagem  
 

Áreas temáticas / situacionais 

Unit 3.2 – “Let’s go on a school trip!” 
- Estações do ano 
- Meios de transporte  

- Tempo atmosférico 
Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
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• 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 
Competência comunicativa 

Compreensão oral 

- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 
pausada.  
- Identif icar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua 

materna. 
- Identif icar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e 
audiovisuais.  

- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio 
visual/audiovisual.  
 

Compreensão escrita 
- Identif icar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  
- Compreender pequenas f rases com vocabulário conhecido.  
- Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em inglês.  

- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de 
imagens para assimilar combinações de sons e de letras mais f requentes.  

 

Interação oral 
- Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais.  
- Interagir com o professor, utilizando expressões/f rases muito simples, tais como 

formas de cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder sobre identif icação 
pessoal e preferências pessoais.  

 

Produção oral 

Comunicar informação pessoal elementar; expressar-se com vocabulário limitado, 

em situações organizadas previamente. 
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Interação escrita 
- Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação 

pessoal.  
- Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 

 

Competência intercultural 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
- Reconhecer elementos da sua própria cultura, tais como diferentes aspetos de si 

próprio.  
Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 
-Localizar alguns países no mapa.  

-Identif icar climas distintos.  
-Identif icar algumas festividades. 
 

Competência estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 

aula, e de reformular a linguagem.  
- Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro.  
- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de 

promover a conf iança. 
- Expressar de forma muito simples o  que não compreende.  
- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 

educativa (p. 101).  
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 
outros e ref letir criticamente sobre o que foi dito, demonstrar atitudes de inteligência 

emocional, utilizando expressões como please e thank you. 
- Solicitar colaboração. 
- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  
Comunicar de forma simples com outros a uma escala local, nacional e internacional, 
recorrendo a aplicações tecnológicas para produção e comunicação online. 

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações informáticas.  
Pensar criticamente  

- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justif icar as suas opiniões.  
- Ref letir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que 

desenvolvam a curiosidade.  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 
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regular o processo de aprendizagem 
 

 

St. Valentine’s day Expressão plástica 

(Decoração de um 

coração com materiais 

reciclados) 

  

3.º Período letivo 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e atitudes a desenvolver no aluno)  

Articulação e abordagem 

STEAM 
(Com outros departamentos, Clube 

Ciência Viva DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Áreas de Competência do 

Perfil do Aluno (ACPA) 

 e 
 Valores do Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 

e Tempos  
(de 60min.) 

Áreas temáticas / situacionais 
Unit 4.1 – “Let’s enjoy Summer!” 

- Estações do ano  

- Jogos  
- Tempo atmosférico  
- Cores  

- Vestuário 
Usar lexical chunks ou frases que contenham: 

 

• 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 

Competência comunicativa 
Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 

pausada.  
- Identif icar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua 
materna. 

- Identif icar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e 

 Conhecedor/Sabedor/Culto/Inf
ormado  
(A, B, G, I, J) 

 
Criativo  
(A, C, D, J)  

 
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  

 
Indagador/ Investigador  
(C, D, F, H, I)  

 
Sistematizador /Organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
Comunicador 
(A, B, D, E. H) 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 

 

 

 

-- 

Consciencializaçã

o de 

responsabilidades 

adequadas ao 

que lhe for 

pedido; 

- organização e 

realização 

progressivamente 

autónoma de 

tarefas; 

- cumprimento de 

compromissos 
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audiovisuais.  
- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio 

visual/audiovisual.  
 
Compreensão escrita 

- Identif icar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 
- Compreender pequenas f rases com vocabulário conhecido.  
- Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em inglês. 

- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de 
imagens para assimilar combinações de sons e de letras mais f requentes.  

 

Interação oral 
- Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais 
- Interagir com o professor, utilizando expressões/ f rases muito simples, tais como 

formas de cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder sobre identif icação 
pessoal e preferências pessoais.  

Produção oral 

Comunicar informação pessoal elementar; expressar-se com vocabulário limitado, 

em situações organizadas previamente. 

 
Interação escrita 
- Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação 

pessoal. 
- Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples. 

 

Competência intercultural 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
 

Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 
- Localizar alguns países no mapa e identif icar as bandeiras nacionais.  
- Identif icar climas distintos. 

- Identif icar algumas festividades. 
 

Competência estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 
aula, e de reformular a linguagem.  

- Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro.  
- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de 

promover a conf iança; expressar de forma muito simples o que não compreende.  

Participativo/Colaborador  
(B, C, D, E, F)  

 
Responsável/Autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  

 
Cuidador de si e do outro  
(B, E, F, G) 

 

(trabalho na aula); 

- feedback 
relativo ao 

cumprimento de 
tarefas e funções, 

- apresentação de 

trabalhos simples 

com auto e 

heteroavaliação; 

- realização de 

atividades 

simples de auto 

e 

heteroavaliação: 

portefólios, 

diários e grelhas 

de progresso e 

aprendizagem; 

- tabelas de 

registo diário do 

professor; 

- f ichas de 
avaliação; 
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- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 
educativa (p. 115).  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 
outros e ref letir criticamente sobre o que foi dito, demonstrar atitudes de inteligência 

emocional, utilizando expressões como please e thank you. 
- Solicitar colaboração. 
- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  
- Comunicar de forma simples com outros a uma escala local, nacional e internacional, 

recorrendo a aplicações tecnológicas para produção e   comunicação online.  

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações 
informáticas.  

Pensar criticamente  
- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao(s) outro(s), utilizando factos para justif icar as suas opiniões.  

- Ref letir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que 
desenvolvam a curiosidade.  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 

regular o processo de aprendizagem 
 
 

Áreas temáticas / situacionais 
Unit 4.2 – “Let’s have fun!” 

-  Identificação pessoal 
- Países e nacionalidades 

- Jogos 
- Meios de transporte  

 

Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
 
• 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 
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• Question words: what, where 
 

Competência comunicativa 
Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 

pausada.  
- Identif icar sons e entoações diferentes na língua inglesa por comparação com a língua 
materna.  

- Identif icar ritmos em rimas, lengalengas e canções em gravações áudio e 
audiovisuais.  
- Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e curtas, com apoio 

visual/audiovisual.  
 
Compreensão escrita 

- Identif icar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 
- Compreender pequenas f rases com vocabulário conhecido.  
- Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras acompanhadas de 

imagens para assimilar combinações de sons e de letras mais f requentes.  
 
Interação oral 

- Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais.  
- Interagir com o professor, utilizando expressões/ f rases muito simples, tais como 
formas de cumprimentar, despedir-se, agradecer, responder sobre identif icação 

pessoal e preferências pessoais.  

Produção oral 

Comunicar informação pessoal elementar; expressar-se com vocabulário limitado, 

em situações organizadas previamente. 

 

Interação escrita 
- Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação 
pessoal.  

- Responder a um email, chat ou mensagem de forma muito simples (p. 131).  
 

Competência intercultural 

Reconhecer realidades interculturais distintas  
 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 

- Localizar alguns países no mapa e identif icar as bandeiras nacionais.  
- Identif icar climas distintos. 
- Identif icar algumas festividades. 
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Competência estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 
aula, e de reformular a linguagem.  

- Usar a linguagem corporal para transmitir mensagens ao outro.  
- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral, muito simples, como forma de 
promover a conf iança. 

- Expressar de forma muito simples o que não compreende.  
- Apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 
educativa (p. 129).  

 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 

outros e ref letir criticamente sobre o que foi dito, demonstrar atitudes de inteligência 
emocional, utilizando expressões como please e thank you. 

- Solicitar colaboração. 

- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo.  
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  

- Comunicar de forma simples com outros a uma escala local, nacional e internacional, 
recorrendo a aplicações tecnológicas para produção e comunicação online.  

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 

contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações 
informáticas.  

Pensar criticamente  
- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 

raciocínio ao(s) outro(s), utilizando factos para justif icar as suas opiniões.  
- Ref letir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que 
desenvolvam a curiosidade. 

 
 


