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 Metas curriculares 
COMPREENSÃO ORAL (L7) 

1. Compreender, com ajuda, discursos simples quando se fala de forma clara e pausada. 
2. Compreender conteúdos muito simples em programas produzidos para o seu nível em meios 

áudio/audiovisuais. 
LEITURA (R7) 

3. Ler textos breves sobre assuntos do seu interesse. 
4. Utilizar dicionários bilingues para consulta. 
5. Ler pequenos textos adaptados de leitura extensiva. 

INTERAÇÃO ORAL (SI7) 
6. Interagir, com alguma ajuda, com um interlocutor em situações familiares previamente 

preparadas. 
7. Interagir, com alguma ajuda, em diferentes tipos de registo. 

PRODUÇÃO ORAL (SP7) 
8. Produzir, com alguma ajuda, sons, entoações e ritmos da língua. 
9. Expressar-se, com vocabulário simples sobre assuntos familiares, em situações previamente 

preparadas. 
ESCRITA (W7) 

10. Interagir com linguagem simples sobre assuntos do dia a dia. 
11. Produzir pequenos textos, de 25 a 35 palavras, com linguagem simples e frequente. 
 

 

Conteúdos 
(e unidades didáticas): 

 

EU / OS OUTROS; A COMUNIDADE ALARGADA: 
A MINHA / A DE OUTROS 

 

Avaliação 
Nº de aulas 

previstas 

Unidade 0 – Back to school! 
Teste diagnóstico, linguagem da sala de aula. 
 
Unidade 1 – Glad to be back! 
1.1. Meeting Friends – Identificação pessoal, favoritos, 
países e nacionalidades. 
1.2. Everybody’s Different – Aparência física, personalidade. 
1.3. Party Time – Verbos de ação 
 
Unidade 2 – All in the family 
2.1. All families are different – Membros da família. 
2.2. People around me – Profissões e ocupações 
2.3. Look at the stars! – Tarefas domésticas. 
2.4. Daily routines – As horas, atividades diárias. 
2.5. Get involved – Trabalho voluntário. 
 

 
•Avaliação diagnóstica 
 
•Observação direta: 
- participação 
- interesse 
- envolvimento nas 
atividades da aula 
- uso da língua inglesa 
na aula 
- trabalho de casa 
- pontualidade 
- assiduidade 
- … 
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º 
Período 

 

 39 x 45min. 
aulas 
 



 

 

Unidade 3 – No place like home 
3.1. My house, my home – Divisões da casa, Casa e jardim. 
3.2. I need a house – Vocabulário relacionado com a casa. 
3.3. A room of my own – Mobiliário. 
3.4. Then... and now – Vocabulário relacionado com 
memórias da infância. 
3.5. Happy times – Vocabulário relacionado com 
experiências passadas. 
 
 
Unidade 4 – School time 
4.1. About my school – Horários escolares, disciplinas, a sala 
de aula e outros lugares da escola. 
4.2. Different schools – Regras na escola, opiniões sobre a 
escola. 
4.3. Best friends – Vocabulário relacionado com 
amigos/amizade. 
4.4. Online writing – Atividades extra-curriculares. 
4.5. Schooldays – Bullying. 
 
Unidade 5 – My world 
5.1. City vs countryside – Vocabulário relacionado com a 
cidade e o campo. 
5.2. My city – O Inglês no mundo. 
5.3. New York, New York – Locais de interesse em Nova 
Iorque. 
5.4. Shop until you drop! – Lojas e artigos. 
 

•Avaliação formativa 
•Avaliação sumativa: 
- testes de 
compreensão oral 
- testes escritos 
 

 Avaliação formal da 
oralidade 
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 30 x 45min. 
aulas 
 

Leitura extensiva: 
Robin Hood ou Wonders Down Under 
 
Unidade 6 – Sport and Leisure 
6.1. What sports do you do? – Desportos. 
6.2. School sports – Equipamentos de desporto. 
6.3. The world of football – Vocabulário relacionado com 
futebol. 
6.4. Leisure time – Atividades de tempos livres, Inglês 
Britânico e Americano. 

 6.5. Holidays in the USA – Estados e cidades importantes 
nos Estados Unidos da América 
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 30 x 45min. 
aulas 
 

 


