
 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 

EB 2,3 DE SANDE 

 

Planificação Anual (Síntese) - Inglês- 3.º ano 

Ano letivo - 2017/2018    

 

PERÍODO METAS DE APRENDIZAGEM 
N.º DE 
AULAS 

 

1.º 

Unidade Didática : 0, 1.1, 1.2 

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? 

 

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… 

 

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… 

 

28 

2.º 
 

Unidade Didática : 2.1, 2.2, 3.1 

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… 

 

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. 

 

24 



 

 

 

 

Jogos e brincadeiras 

Expressar-se com vocabulário muito limitado 

I love playing football. 

What are you doing? 

I’m running. 

 

3.º 
 

Unidade Didática : 3.2, 4.1, 4.2 

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. 

 

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… 

 

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. 
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 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 

EB 2,3 DE SANDE 

 

Planificação Anual (Síntese) - Inglês- 4.º ano 

Ano letivo - 2017/2018    

 

PERÍODO METAS DE APRENDIZAGEM 
N.º DE 
AULAS 

 

1.º 

Unidade Didática : 0, 1, 2 

Identificar festividades em diferentes partes do mundo. 

Identificar o espaço escolar. 

 Identificar os espaços à sua volta. 

 Números cardinais até 100. 

Identificar numerais ordinais nas datas. 

Identificar vocabulário relacionado com o espaço escolar: 

– Classroom language 

– Mr, Mrs, Miss 

– Days of the week, the months 

 
Identificar festividades em diferentes partes do mundo. 

 Identificar atividades relacionadas com as festividades. 

Identificar o espaço escolar. 

Identificar os espaços à sua volta. 

Números cardinais até 100. 

Identificar as horas (eight o’clock, half past nine). 

Identificar vocabulário relacionado com os espaços à nossa volta: 

– Can recycle: green, yellow, blue and red bin; paper; plastic 

containers; glass bottles 

– Can make a compost heap 

– Can pick up litter 

– Can turn off the tap 

– Can plant a tree 

– Can not litter 

– School: canteen, classroom, library, gym, playground, staff room 

 

Identificar festividades em diferentes partes do mundo. 

Participar em jogos e pequenas dramatizações. 

 Identificar animais. 

Identificar vocabulário relacionado com os animais/ let’s visit the animals: 

• Animais e sons: (chicken /cluck; dog/woof/, pig/oink, cat/ meow, mouse, squeak, etc... 

• Animais na quinta: chicken, rooster, cow, duck, 

goat, donkey, horse, pig, sheep, turkey, frog 

• Animais do jardim zoológico: crocodile, dolphin, giraffe, hippo, monkey, tiger, bear, zebra, lion, elephant, owl, 

penguin, shark, whale 

28 

2.º 
 

Unidade Didática : 3, 4 

 

Identificar festividades em diferentes partes do mundo. 

Identificar partes do corpo humano. 

Identificar vocabulário relacionado com o corpo 

humano/ our body: 

• Rosto: head, eyes, ears, nose, mouth, neck, hair 

• Corpo: arm, hand, fingers, shoulder, leg, foot/feet, toes 

 

Participar em jogos e pequenas dramatizações. 

Identificar comidas e bebidas. 

Identificar as horas. 

Fruit: apple, lemon, grapes, orange, pear, strawberry 

Drinks: water, juice, lemonade, milk, tea 

Food: cereal, rice, meat, chips, bread, cheese, soup, potato, cake, egg, fish, spaghetti, yoghurt 

24 



 

Meals: breakfast, morning snack, lunch, afternoon snack, dinner 

3.º 
 

Unidade Didática : 5, 6 

Identificar atividades relacionadas com festividades. 

Identificar os espaços à sua volta 

Identificar as horas. 

Identificar vocabulário relacionado com os espaços à nossa volta/ where we live: 

• Tipos de casa: house, flat, terraced house, hut 

• Divisões da casa: kitchen, bedroom, attic, bathroom, 

toilet, dining room, living room, garage, hall, garden 

• Locais e edifícios: park, hospital, bus stop, fire station, 

market, shopping centre, sports centre, bookshop, train 

station, town hall, cinema, school, church 

 

Identificar atividades relacionadas com as festividades. 

Identificar os cinco sentidos. 

Identificar atividades ao ar livre. 

Identificar as horas. 

Identificar vocabulário relacionado com os cinco sentidos/the five senses: 

• Taste (sweet ice cream ); Touch (cold water); Sight (look at the blue sky); Hearing (hear the dog barking); Smell 

(flowers) 

Identificar vocabulário relacionado com o sol/ the sun is shining 

• Atividades ao ar livre: playing on the beach, having a picnic, swimming, canoeing, fishing, riding a bike, playing 

in the park 

• A praia: beach, sand, sea, sun, ice cream 

• A Proteção solar contra o sol: protect the skin, wearing a hat, putting on suncreen, wearing sunglasses, wearing 

a T-shirt 
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 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
EB 2,3 DE SANDE 

 

Planificação Anual (Síntese) - Inglês - 5.º ano 
Ano letivo - 2017/2018    

 

PERÍODO METAS DE APRENDIZAGEM N.º DE 
AULAS 

 
1.º 

Unidade Didática : Sets: 1; 2  
 -Identificar: Reino Unido e Estados Unidos  
-Associar os sons característicos da língua inglesa à ortografia correta  
-Entender saudações e formas de despedida (good morning, hello e goodbye)  
-Utilizar palavras e expressões para cumprimentar, agradecer e despedir-se 
 
-Usar my, your, his, her, its  
 
-Usar I, you, he, she, it, we, they (personal)  
-Usar o verbo to be no present simple, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa  
- Responder a perguntas, utilizando short answers na afirmativa e na negativa  
-Pedir e dar informações sobre identificação pessoal  
-Comunicar informação pessoal elementar (nome, idade, morada, nacionalidade)  
 
-Usar in, on (time) 
-Identificar vocabulário do dia a dia: dias da semana, meses e estações do ano 
 
-Identificar os números cardinais e datas  
-Escrever a data usando os números ordinais 
- Reconhecer e aplicar o caso possessivo com ’s /’  
- Aplicar vocabulário do vestuário 
- Identificar membros da família 
-  Apresentar familiares 

30 

2.º 
 

Unidade Didática : Sets: 3; 4; 4.1 
-Usar o verbo to be no present simple, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa  
 
- Formular e responder a perguntas, começando por what, where, whose, which 
 
-Usar this, that, these, those (demonstrative) 
-Distinguir e aplicar a e an (indefinite)  
-Distinguir situações de uso e de omissão de the (definite)  
 
- Reconhecer material da sala de aula 
-Entender e reagir a instruções breves dadas pelo professor (please come in, open your book)  
 
-Usar o verbo to have got no present simple, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa  
- Present continuous 
 
- Aplicar vocabulário da casa 
Reconhecer e Aplicar o verbo There To Be 
- Identificar as partes da casa 
- Identificar mobiliário 
- Reconhecer e aplicar preposições de lugar in, on, near (place) 
 
- Identificar cores 
-Identificar informação em textos acompanhados por imagens  

28 



-Legendar imagens ou sequências de imagens 

3.º 
 

. Unidade Didática : Sets: 5.1, 5.2 
 - Aplicar vocabulário da rotina diária 
- Aplicar vocabulário relacionado com atividades de tempo livre 
 
-  Usar my, your, his, her, its, our, their  
 
- Reconhecer e aplicar os plurais regulares dos nomes, com terminação em -s/-es  
 
- Usar and, but, or  
 
 
- Reconhecer que os adjetivos em inglês não variam em género ou número  
- Identificar a posição do adjetivo na frase  
- Conhecer opostos (pares de adjetivos)  
 
- Reconhecer e Aplicar o verbo There To Be 
- Identificar as partes da casa 
- Identificar mobiliário 
- Reconhecer e aplicar preposições de lugar in, on, near (place) 
 
 - Formular e responder a perguntas, começando por how many 
- Usar some e any 
 
- Aplicar vocabulário das comidas e bebidas 
- Usar verbos regulares no Present Simple 
- Exprimir agrado e desagrado (I love English, I hate football)  
 
-Identificar informação em textos acompanhados por imagens  
 - Saber procurar palavras por áreas temáticas abordadas  
 
-Legendar imagens ou sequências de imagens 

16 

 



Agrupamento de Escolas de Sande 
PLANIFICAÇÃO DE UNIDADE DIDÁTICA                                                                     5º ano – Ano letivo 2017 / 2018 

FIRST TERM 
 

Number of lessons 
(45 min.) 

Unit It’s vocabulary  
time 

It’s reading 
time 

It’s listening  
time 

It’s speaking  
time 

It’s writing 
time 

It’s grammar 
time 

It’s culture 
time! 

2 Unit  
Starter 

– English-speaking countries / Skies of London and Skies of New York (video) / Check your English / In the classroom 

4 Unit 1 
 
Hello, 
friends! 

1.1 
Making 
friends 

– Name, surname 
– Introducing and 

greeting 
– Fun: Spelling Bee 
– Cardinal numbers 
 

– Making friends 
– The new arts 

teacher; The 
new student 

– At the school 
library 

– Song: Hello, my 
friends 

– The alphabet 
 

– The alphabet 
– Introducing  

people 

 – Personal pronouns  
(subject form) 

– Famous 
addresses 

3 1.2 
Special days 

– Ordinal numbers 
– Days of the week 
– Months and 
seasons 

– Happy birthday! 
– Birthday 

invitations 

– During break 
– Song: Happy 

birthday  
– A famous person 

– Birthdays – Writing  
an invitation 
card 

– Possessive determiners  
– Prepositions of time   
 

– English / 
Portugues
e words 

4 1.3 
Where are 
you from? 

– Countries and 
nationalities 

– Beyoncé – an 
interview 

– Video: Despicable 
me 2 

– Nationalities 
– It’s Show time: 

Welcome! We’re 
happy you’re here! 

– Introducing 
people: Who 
are they? 

– Verb to be: Present Simple 
(Affirmative and Negative) 

– Verb to be: Present Simple 
(Interrogative) 

 

6 Unit 2 
 
What are 
they like? 

2.1 
Meet my 
family 

– Family members  
– Jobs  
– Fun: Find the job 
 

– The Heffleys 
– Here is the 

Royal Family 
 

– Video: Diary  
of a Wimpy Kid – 
Dog Days 

– A lesson about 
jobs 

– Describing a 
family: The Royal 
Family and the 
Scott family 

– Write about 
your family 

– Verb to have got – Present 
Simple (Affirmative and 
Negative)  

– Verb to have got – Present 
Simple (Interrogative)  

– Plurals  

– The British 
and their 
pets 

5 2.2 
Looking good 
 

– Physical 
appearance  
– Fun: Parts of the 

body 
– Hair and face 
– Personality 
adjectives 

– A sports family – Lost in the park 
 

– Sounds right: th 
– Describing 

people: What are 
they like? 

– Describing a 
family: Meet 
the Gardner  
family 

– Adjectives 
 

 

6 2.3 
I like my 
clothes 

– Clothes, footwear 
and accessories 

– Colours 
– Fun: crosswords 
– Fun: Find the 

differences 

– Taylor Swift’s 
clothes 

– Clothes and  
colours 

– Song:  
Let me sing  

– It’s Show time:  
In the playground 

– Describing  
a friend 

– Possessive case 
– Possessive pronouns  
 

– Royal 
Guards 

Fun / Projects UNIT 1 Fun with words: What’s the message? / Project: Birthday calendar / UNIT 2 Fun with words: Who’s who? / Project: Today I am… 

Celebrations Halloween Fun / Christmas Fun 

4 Check in / Tests (Listening, Reading, Writing) / Spoken Production and Interaction 

1 Up to You! 

1 Self-evaluation 

 



Agrupamento de Escolas de Sande 
PLANIFICAÇÃO DE UNIDADE DIDÁTICA                                                                     5º ano – Ano letivo 2017 / 2018 

 

SECOND TERM 
Number of lessons 

(45 min.) 
Unit It’s vocabulary  

time 
It’s reading 

time 
It’s listening  

time 
It’s speaking  

time 
It’s writing 

time 
It’s grammar 

time 
It’s culture 

time! 

5 Unit 3 
 
At home 

3.1 
Our house 
 

– Rooms in the house – Sarah’s 
postcard  

– Cristiano 
Ronaldo’s houses 

– Describing  
a house: David’s 
house 

– Describing a 
house: 
David’s 
house 

– There to be 
 

– Houses  
in Britain 

6 3.2 
There’s no 
place like 
home! 

– Furniture in the 
house 

– Fun: Saying names  
of furniture 

– There’s no 
place like… my 
bedroom 

 – Furniture: 
Where is it? 

– My favourite 
room 

– Indefinite articles (a; an) 
– Definite article (the) 
– Prepositions  

of place and movement 

 

5 3.3 
Activities  
at home 

– Activities at home – What a busy 
family! 

– Saturday at 
my best 
friend’s house 

– Song: One House 
Away 

– Video: The secret 
life of pets 

 

– It’s Show time: 
welcome to my 
new house  

– Sounds right: 
intonation 

 

– Activities at 
home: Family 
card game 

– Present Continuous 
(Affirmative  
and Negative) 

– Fun: Mime game 
– Present Continuous 

(Interrogative)  

 

6 Unit 4 
 
Yummy 
food 

4.1 
Food and 
drink 

– Food and drink 
– Fun: foodimals 
 

– Matilda 
Ramsay 

– Vídeo:  
Inside out 

– Favourite foods 
and drinks – 
Sounds right:  
ch / sh 

– Fun: tongue 
twister 

 – Verb to like – Present 
Simple  (affirmative  
and negative)  

– Verb to like – Present 
Simple  (interrogative) 

– Verb to like – Present 
Simple (Affirmative / 
Negative / Interrogative) 

– Fun: I like / I don’t like 

– The cup 
of tea 

6 4.2 
Nice meals 

– Meals and dishes – Junior  
MasterChef 

– My favourite  
meal 

– Song:  
I am so hungry 

– It’s Show time: 
School picnic 

– My favourite 
meal 

– Some / Any – Fish and 
chips 

Fun / Projects UNIT 3 Fun with words: Furniture and activities at home / Project: My dream house / UNIT 4 Fun with words: Fun idioms / Project: Best school tray ever 

Celebrations Valentine’s Day fun 
4 Tests (Listening, Reading, Writing) / Spoken Production and Interaction 

1 Up to You! 
1 Self-evaluation 

  

 



Agrupamento de Escolas de Sande 
PLANIFICAÇÃO DE UNIDADE DIDÁTICA                                                                     5º ano – Ano letivo 2017 / 2018 

 
THIRD TERM 
Number of lessons 

(45 min.) 
Unit It’s vocabulary  

time 
It’s reading 

time 
It’s listening  

time 
It’s speaking  

time 
It’s writing 

time 
It’s grammar 

time 
It’s culture 

time! 

8 Unit 5 
 
My routine 

5.1 
My day 

– Daily routine  
– Fun: Code  

of numbers 
– Telling the time 
 

– The twins’ 
routine 
– A cool 

Saturday 
routine 

 

– Sophie’s  
favourite singer 

– Song: Get up 
– Video: Sing 

– Our daily 
routine 

– Daily routine: 
Ricky’s routine 

– Present Simple 
– Question words  
– Adverbs of frequency 
– Connectors  

– Big Ben 

8 5.2 
Free time 
activities 

– Free time 
activities 
 
 

 

– After-school 
clubs 
– My free time 

activities 

– A skateboarding 
fan 

 

– It’s Show 
time: What do 
you  
do in your  
free time? 

– My free 
time 
activities 

– Like/hate + -ing form 
– The imperative 
– Fun – Simon says 
– Personal pronouns 

(object)  

 

Fun / Projects Fun with words: Daily routines and free time activities / Project: Our ideal school routine 

Celebrations  
4 Tests (Listening, Reading, Writing) / Spoken Production and Interaction 

1 Up to you 

1 Self-evaluation 

 

 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
EB 2,3 DE SANDE 

 

Planificação Anual (Síntese) - Inglês_ - 6.º ano 
Ano letivo - 2017/2018    

 

PERÍODO METAS DE APRENDIZAGEM N.º DE 
AULAS 

 
1.º 

Unidade Didáctica : SET 0 

- Perguntar /responder sobre o nome, sobrenome, idade, morada, número de telefone, país, nacionalidade, dia 
de aniversário, comida e bebida; 
- Entender perguntas que lhe são feitas diretamente;  
- Utilizar o verbo “To Be” na afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Utilizar  os pronomes pessoais; 
- Utlizar os determinantes possessivos; 
 
- Descrever-se a si e aos colegas 
- Utilizar o verbo “To Have Got” na afirmativa, negativa e interrogativa 
- Reconhecer situações que requerem o uso do of (the end of the story) 
- Saber procurar principais vocábulos sobre áreas temáticas abordadas 
- Utlizar os pronomes possessivos; 
 
- Reconhecer e aplicar  as horas 
- Descrever a rotina diária 
- Aplicar o Present Simple 
- Aplicar o advérbios de frequência 
- Reconhecer algumas celebridades e figuras públicas 

38 

2.º 
 

Unidade Didáctica : SET 1 

- Identificar disciplinas, horários e espaços de trabalho e de lazer na escola. 
- Descrever a escola 
- Expressar preferências 
- Reconhecer os plurais irregulares 
- Usar o verbo “There To Be” 
- Aplicar as Preposições de lugar 
- Formular questões sobre descrição e localização de objetos 
 
- Comunicar informação pessoal (atividades de fim de semana) 
- Usar os verbos no Present Continuous 
- Contrastar o Present Simple com o Present Continuous 
- Aplicar question-tags 
 
- Formular perguntas e dar respostas sobre atividades extra curriculares 
- Pedir permissão 
- Distinguir comparativos de superlativos  
- Aplicar verbos modais 

30 

3.º 
 

Unidade Didáctica : SET 2 

- Dar e pedir informações sobre direções 
- Identificar lojas e edifícios públicos 
- Aplicar preposições de lugar e direção. 
- Pedir algo a alguém 
 
- Pedir algo a alguém (I’d like a sandwich, pelase). 
- Identificar alimentos e bebidas 
 

28 

 



Agrupamento de Escolas de Sande 

               PLANIFICAÇÃO DE UNIDADE DIDÁTICA    6º ano – Ano letivo 2017 / 2018 

Unidade Didáctica : SET 0 

Indicações de aplicação: Prática das quatro skills (audição de textos, interação vertical / horizontal, leitura de frases / textos, produção de frases / textos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências Operacionalização 
Específicas 

 
Compreender 
Ver/ouvir textos orais e 
audiovisuais de natureza 
diversificada adequados aos 
desenvolvimentos intelectual, 
sócio-afectivo e linguístico do 
aluno. 
 
Ler textos escritos de natureza 
diversificada adequados aos 
desenvolvimentos intelectual, 
sócio-afectivo e linguístico do 
aluno. 
 
Interagir  
 
Falar/ Ouvir em situações de 
comunicação diversificadas.  
Ler/ Escrever em situações de 
comunicação diversificadas. 
 
 
Produzir 
Falar / Produzir textos escritos 
correspondendo a necessidades 
específicas de comunicação. 

Conhecimentos Metas 
 

Metas 
(Atitudes) 

 
Estratégias 

Instrumentos 
de Avaliação 

Aulas 
previstas Functions  Grammar 

A  
- Introducing 
- Asking and talking 
about: age, address, 
phone number, 
countries and 
nationalities 
- Saying numbers 
- Expressing  
Preferences 
 
 
---------------------- 
B 
- Describing one’s 
family  
- Describing people 
- Talking about 
personality 
- Identifying clothes, 
footwear and 
accessories 
---------------------- 
C 
- Telling the time - 
Describing daily 
routines 
- Asking and answering 
about daily routines 
 

 

- Verb “To Be” : 
Present Simple 
(singular persons, 
affirmative) 

- Personal pronouns 

- Possessive 
adjectives 

---------------------- 
 
-  Verb to have got 
- Possessive case: ‘s  
- whose 
- Possessive 
adjectives 
- possessive pronouns 
 
 
---------------------- 
- Present Simple 
-  Adverbs of 
frequency 
- Personal pronouns 
(object) 
 

 

 
 
- Perguntar /responder sobre o nome, 
sobrenome, idade, morada, número de 
telefone, país, nacionalidade, dia de 
aniversário, comida e bebida; 
- Entender perguntas que lhe são feitas 
diretamente;  
- Utilizar o verbo “To Be” na afirmativa, 
negativa e interrogativa. 
- Utilizar  os pronomes pessoais; 
- Utlizar os determinantes possessivos; 
 
---------------------- 
 
- Descrever-se a si e aos colegas 
- Utilizar o verbo “To Have Got” na 
afirmativa, negativa e interrogativa 
- Reconhecer situações que requerem o 
uso do of (the end of the story) 
- Saber procurar principais vocábulos sobre 
áreas temáticas abordadas 
- Utlizar os pronomes possessivos; 
---------------------- 
- Reconhecer e aplicar  as horas 
- Descrever a rotina diária 
- Aplicar o Present Simple 
- Aplicar o advérbios de frequência 
- Reconhecer algumas celebridades e 
figuras públicas 
 

 
- Cumprir com as 
regras definidas para 
o funcionamento da 
aula; 
 
- Manter o caderno 
diário em dia; 
 
- Cumprir com as 
tarefas propostas na 
aula e em casa; 
 
- Trazer o material 
necessário; 
 
 
 
 
 

 
- Diálogo com os 
alunos sobre o 
funcionamento da 
disciplina; 
- Interacção 
vertical/horizontal; 
- Elaboração de 
cartazes; 
- Audição de textos 
diversificados; 
- Audição e 
repetição; 
- Audição e 
preenchimento; 
- Observação e 
identificação de 
imagens; 
- Diálogos; 
- Leitura; 
- Realização de 
fichas de trabalho; 
- Trabalho 
individual/ pares; 
- Realização de 
actividades lúdicas 
 
 
 

 
Observação 

directa 
(fichas de 
registo de 

observação) 
 
 

Fichas 

 

 

 
 

 

1º 
Período 

 

 



 

Unidade Didáctica : SET 1 

Indicações de aplicação: Prática das quatro skills (audição de textos, interação vertical / horizontal, leitura de frases / textos, produção de frases / textos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências Operacionalização 
Específicas Conhecimentos Metas 

 
Metas 

(Atitudes) 
 

Estratégias 
Instrumentos 
de Avaliação 

Aulas 
previstas Functions  Grammar 

 
Compreender 
Ver/ouvir textos orais e audiovisuais de natureza 
diversificada adequados aos desenvolvimentos 
intelectual, sócio-afectivo e linguístico do aluno. 
 
Ler textos escritos de natureza diversificada 
adequados aos desenvolvimentos intelectual, sócio-
afectivo e linguístico do aluno. 
 
Interagir  
 
Falar/ Ouvir em situações de comunicação 
diversificadas.  
Ler/ Escrever em situações de comunicação 
diversificadas. 
 
 
Produzir 
Falar / Produzir textos escritos correspondendo a 
necessidades específicas de comunicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
- Identifying parts of 
a school 
-  Identifying school 
subjects 
- Describing a 
school 
- Expressing 
preference 
 
 
 
 
 
 
---------------------- 
- Describing 
weekend activities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------- 

 
•Talking about extra-
curricular activities 
• Giving information 
about clubs 
• Asking for permission 
• Talking about ability 

 
- Plurals  
- There + To Be (Present 
Simple) 
- Prepositions of place 
 

 

 

 

 

---------------------- 
- Present Continuous 
- Present Simple / 
Present Continuous 
- Question tags 

 

 

 

 

---------------------- 
Comparatives 
• Superlatives 
• Modal verbs  – 
May, can,must 
 

 

 
- Identificar disciplinas, 
horários e espaços de 
trabalho e de lazer na 
escola. 
- Descrever a escola 
- Expressar preferências 
- Reconhecer os plurais 
irregulares 
- Usar o verbo “There 
To Be” 
- Aplicar as Preposições 
de lugar 
- Formular questões 
sobre descrição e 
localização de objetos 
 
 
---------------------- 
- Comunicar informação 
pessoal (atividades de 
fim de semana) 
- Usar os verbos no 
Present Continuous 
- Contrastar o Present 
Simple com o Present 
Continuous 
Aplicar question-tags 
 
---------------------- 
- Formular perguntas e 
dar respostas sobre 
atividades extra 
curriculares 
- Pedir permissão 
- Distinguir 
comparativos de 
superlativos  
- Aplicar verbos modais 

 
- Cumprir com as 
regras definidas para 
o funcionamento da 
aula; 
 
- Manter o caderno 
diário em dia; 
 
- Cumprir com as 
tarefas propostas na 
aula e em casa; 
 
- Trazer o material 
necessário; 
 
 
 
 
 

 
-  Diálogo com os 
alunos sobre o 
funcionamento da 
disciplina; 
- Interacção 
vertical/horizontal; 
- Elaboração de 
cartazes; 
- Audição de textos 
diversificados; 
- Audição e 
repetição; 
- Audição e 
preenchimento; 
- Observação e 
identificação de 
imagens; 
- Diálogos; 
- Leitura; 
- Realização de 
fichas de trabalho; 
- Trabalho 
individual/ pares; 
- Realização de 
actividades lúdicas 
 
 
 

Observação 
directa 

(fichas de 
registo de 

observação) 
 
 

Fichas 

 

 

 
 

 

2º 
Período 

 

 



 

Unidade Didáctica : SET 2 

Indicações de aplicação: Prática das quatro skills (audição de textos, interação vertical / horizontal, leitura de frases / textos, produção de frases / textos) 
 

Competências Operacionalização 
Específicas Conhecimentos Metas 

 
Metas 

(Atitudes) 
 

Estratégias 
Instrumentos 
de Avaliação 

Aulas 
previstas Functions  Grammar 

 
Compreender 
Ver/ouvir textos orais e audiovisuais de natureza 
diversificada adequados aos desenvolvimentos 
intelectual, sócio-afectivo e linguístico do aluno. 
 
Ler textos escritos de natureza diversificada 
adequados aos desenvolvimentos intelectual, sócio-
afectivo e linguístico do aluno. 
 
Interagir  
 
Falar/ Ouvir em situações de comunicação 
diversificadas.  
Ler/ Escrever em situações de comunicação 
diversificadas. 
 
 
Produzir 
Falar / Produzir textos escritos correspondendo a 
necessidades específicas de comunicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
- Asking for / Giving 
/ Following directions 
- Identifying shops, 
public buildings and 
facilities 
- Offering assistance 
 
 
 
---------------------- 

 
- Identifying types of 
restaurants 
- Identifying food and 
drinks 
 

 
- Prepositions of place and 
direction 
 
 

 
 
 
 
---------------------- 
Verb to be 
(Past Simple) 
 

 

 
 
- Dar e pedir 
informações sobre 
direções 
- Identificar lojas e 
edifícios públicos 
- Aplicar preposições de 
lugar e direção. 
- Pedir algo a alguém 
 
---------------------- 
- Pedir algo a alguém 
(I’d like a sandwich, 
pelase). 
- Identificar alimentos e 
bebidas 
 
 

 
- Cumprir com as 
regras definidas para 
o funcionamento da 
aula; 
 
- Manter o caderno 
diário em dia; 
 
- Cumprir com as 
tarefas propostas na 
aula e em casa; 
 
- Trazer o material 
necessário; 
 
 
 
 
 

 
-  Diálogo com os 
alunos sobre o 
funcionamento da 
disciplina; 
- Interacção 
vertical/horizontal; 
- Elaboração de 
cartazes; 
- Audição de textos 
diversificados; 
- Audição e 
repetição; 
- Audição e 
preenchimento; 
- Observação e 
identificação de 
imagens; 
- Diálogos; 
- Leitura; 
- Realização de 
fichas de trabalho; 
- Trabalho 
individual/ pares; 
- Realização de 
actividades lúdicas 
 
 
 

Observação 
directa 

(fichas de 
registo de 

observação) 
 
 

Fichas 

 

 

 
 

 

3º 
Período 
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PERÍODO METAS DE APRENDIZAGEM N.º DE 
AULAS 

 
1.º 

Set 1 
  Time for school 
* School life 
* Weekday routine 
* School subjects 
 
- Vocabulary related to the topic Time for school 
 
Set 2 
 People around us 
* People at work 
* Clothes 
 
-Vocabulary related to the topic People around us 
 
Set 3 
 Cities and towns 
* Places in the city 
* Neighbourhood places 
 
- Vocabulary related to the topic Cities and towns 
 
• Present Simple 
• Adverbs of frequency 
• Subject and object pronouns 
• Present Continuous  (affirmative, negative and interrogative forms) 
• Modal verbs (must / mustn’t; can/ can’t) 
• Demonstrative determiners 
• Be going to 
• Comparative and superlative adjectives 

42 

2.º 
 

Set 4 
 Are you hungry? 
* Breakfast 
* Lunch and dinner 
 
- Vocabulary related to the topic Are you hungry? 
 
Set 5 
 Family history 
* Family members 
* Life events 
 
- Vocabulary related to the topic Family history 
 
 
Set 6 

 
 
 
 

36 

 



 TV and books 
* TV programmes 
* Stories and books 
 
- Vocabulary related to the topic TV and books 
 
• Plural nouns 
• Countable and uncountable nouns 
Some / Any 
•How much…? / How many…? 
•Modal verbs (should / shouldn’t; can / could) 
• Possessive case 
• Past Simple – affirmative: regular / irregular 
• Could / couldn’t 
• Past Simple – negative and interrogative: regular and irregular 
• There was / There were 
 

3.º 
 

Set 7 
 House and home 
* Places at home 
* Furniture 
 
- Vocabulary related to the topic House and home 
 
Set 8 
 A greener future 
* Materials 
* Ecology verbs 
 
-Vocabulary related to the topic A greener future 
 
Set 9 
Summer fun 
* Packing for holidays 
* Summer sport 
 
- Vocabulary related to the topic Summer fun 
 
• Past Continuous 
• Prepositions of movement 
• Will 
• Adverbs: definitely, probably 
• First conditional 
• Imperative 
• Will for promises 
• Present perfect 
• Just, already, yet 
• Adverbs of manner 
• Been / gone 
• Past Simple or Present Perfect? 
 
 
 
 
- Vocabulary related to extensive reading 

30 
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Planificação Anual (Síntese) - Inglês - 8.º ano 
Ano letivo - 2017/2018   

 

PERÍODO METAS DE APRENDIZAGEM N.º DE 
AULAS 

 
1.º 

Set 1 
 Just for fun 
* Free time activities 
* Fun Places 
 
-Vocabulary related to the topic Just for fun 
 
Set 2 
 Mother nature 
* Geographical features 
* Wild animals 
 
Vocabulary related to the topic Mother nature 
 
Set 3 
 Making history 
* Historic achievements 
* Historic professions 
 
- Vocabulary related to the topic Making history 
 
• Present Simple / Present Continuous 
• Adverbs of frequency 
• Present tense contrast 
• Adjective order 
• Comparative and superlative adjectives 
• not as…as 
•Past Simple 
• used to 

42 

2.º 
 

 
Set 4 
Hit the road 
* Transport 
* In transit 
 
- Vocabulary related to the topic Hit the road 
 
Set 5 
Food for thought 
* Snack choices 
* Partitives 
 
- Vocabulary related to the topic Food for thought 
 
 
 
Set 6 

 
 
 
 

36 

 



 Weather-wise 
* Extreme weather 
* Green architecture 
 
- Vocabulary related to the topic Weather-wise 
 
• Past Continuous 
• Past tense contrast 
• be going to 
• some, any, a lot of / lots of 
• many / much, a few, a little 
• Zero conditional 
• Present Perfect Simple 
• ever/ never 
• for and since 
• just, already and yet 
• Past Simple / Present Perfect 
 

3.º 
 

Set 7 
That’s news to me 
* Newspapers 
* Broadcast news 
 
- Vocabulary related to the topic That’s news to me 
 
Set 8 
 Smart money 
* Money 
 
- Vocabulary related to the topic Smart money 
 
Set 9 
 Fashion forward 
* Clothing styles 
* Fashion accessories 
 
- Vocabulary related to the topic Fashion forward 
 
• will for predictions  
• will for decisions /  promises and offers 
• First Conditional 
• have to 
• would / wouldn’t 
• would like 
•Modal verbs: can/ could; must;  
•Passive Voice (Present Simple) 
•Relative Pronouns 

30 

 

 



 

PERÍODO METAS DE APRENDIZAGEM N.º DE 
AULAS 

 
1.º 

Set 1 
Healthy living 
 
* Daily routine and free time activities 
* Teen problems 
* Solutions to teen problems 
 
- Vocabulary related to the topic Healthy living 
 
Set 2 
Jobs 
 
* Jobs 
* Jobs qualities, qualifications and skills 
 
- Vocabulary related to the topic Jobs 
 
• Verbs + -ing / to-infinitive/ Infinitive  without to 
• Phrasal Verbs: hang 
• Question Tags 
• Connectors 
• Phrasal verb : give 

42 

2.º 
 

Set 3 
Travel 
 
* Types of holidays 
* Social behaviour 
* Body language 
 
- Vocabulary related to the topic Travel 
 
Set 4 
 Technology 
 
* Technology, gadgets and everyday life 
* World issues 
 
- Vocabulary related to the topic Technology 
 
• Past Perfect 
• Phrasal verbs: come 
• Conditionals types 0 and 1(revision) 
• Conditional Type 2 
• Passive Voice 
• Phrasal Verbs: turn 

 
 
 
 

36 
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3.º 
 

Set 5 
 Arts and Culture 
 
* Famous people 
* Types of films/ books/ music 
* Verbs related to films / books/ music 
- Vocabulary related to the topic Arts and Culture 
 
Set 6 
 Life and Living 
 
* Advertising 
* Shops and Services 
 
- Vocabulary related to the topics Life and Living 
 
• Relative Pronouns (revisions) 
• Omitting the Relative Pronoun 
• Phrasal verbs: take 
• Reported Speech ( reporting verbs) 
• Reported Speech ( reported statements/ orders/ requests/ questions) 
•Phrasal Verbs: put 
 
 
 
Extensive Reading  
The Merchant of Venice 
 
- Vocabulary related to extensive reading 

27 
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