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Competências de uso de língua: 
De Interpretação 
Ouvir: 

 Compreende e reage a discursos que incluem material linguístico familiar de diferentes contextos. 
Ler 

 Compreende e reage a textos factuais e não factuais que contêm alguma linguagem não familiar. 
 Deduz o significado de palavras não familiares. 

De Produção 
Falar 

 Interage numa pequena conversa de “role play” sobre tópicos familiares.  
 Usa formas de tratamento adequadas. 

Escrever 
 Produz pequenos textos com frases que transmitem informação pessoal e sentimentos. 
 Adapta um texto substituindo expressões e frases simples. 

 
 

Unidades Conteúdos 
Nº de aulas 
previstas 

Avaliação 

UNIT 0 

 

UNIT 1 

 

UNIT 2 

 

– Introducing yourself – Personal identification 
–  Talking about school objects 
–  Talking about school subjects/ school places 
– Expressing capacity / permission 
–  Talking about countries and nationalities 
– Asking and telling the time 
–  Talking about possession 
– Expressing likes and dislikes 
– Asking about likes and dislikes 
– Identifying food, drinks, hobbies and sports 
– Expressing preference 
– Describing daily routines 
– Talking about daily routines 
– Reviewing jobs 
– Expressing a wish 
– Talking about daily routines and jobs 
– Talking about animals 

 

1º Período 

 

 

+- 38 

X 45 min 

 

 

 

 

 

Observação direta: 
expressão escrita e 
oral 
 
 
Empenho na 
realização das 
atividades propostas 
 
 
Fichas de trabalho 
 
 
Trabalhos de casa 
Testes de Avaliação 

UNIT 3 

 

 

 UNIT 4 

 

– Talking about daily routines 
– Identifying means of transport 
– Talking about frequency 
– Describing what people are doing 
– Talking about what someone is doing 
– Describing different types of action: daily routine/actions now 
– Giving instructions 
– Saying where things are 
– Saying what the weather is like 
– Describing people and animals 
– Talking about shopping 
– Expressing possession 
– Talking about holiday activities 
– Talking about friendship 

 

2º Período 
 
+- 30 
X 45 min 

UNIT 5 

UNIT 6 

– Expressing future plans, intentions 
– Describing daily routines and predictions 
– Talking about plans to renovate a room 
– Getting information and talking about Festivities 
My Ref Guide (Grammar and picture dictionary) 

3º Período 
+- 28 
X 45 min 

 
DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA 
Compreender:Ouvir/Ver textos (orais e audiovisuais) de natureza 
diversificada adequados aos desenvolvimentos intelectual, socioafectivo e 
linguístico do aluno. 
Ler (escritos e audiovisuais) de natureza diversificada adequados aos 
desenvolvimentos intelectual, socioafectivo e linguístico do aluno. 
Interagir:Ouvir/Falar em situações de comunicação diversificadas. 
Ler/Escrever em situações de comunicação diversificadas. 
Produzir:Falar/Produzir textos orais correspondendo a necessidades 
específicas comunicação. 
Escrever/Produzir textos escritos correspondendo a necessidades  
específicas  de comunicação. 

ATITUDES E VALORES 
Realização de tarefas – realiza os trabalhos solicitados. 
Cumprimento de prazos – cumpre os prazos, datas e tempos estabelecidos. 
Material – apresenta o material necessário. 
Atitudes e valores 
Empenho – mostra vontade de aprender, tem postura adequada, colabora, está 
atento. 
Autonomia – trabalha de forma independente, organiza trabalho e caderno, supera 

dificuldades. 

Responsabilidade – é pontual, assíduo, respeita o outro. 
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