
Ano lectivo de 2012/2013 

 

Planificação 

de Inglês para 

o 1º Ciclo do 

Ensino Básico 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Ano Lectivo 2012 – 2013 

Escola: Centro Paroquial de São Bernardo 

Objetivos de 
aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 
atividades 

Avaliação Calendarização 

* Estimular a 
curiosidade das 
crianças; 
 
* Desenvolver o gosto 
das 
crianças pela língua e 
cultura inglesas 

Our World 
 
(palavras 
trazidas pelas 
crianças) 

*relacionado com o 
mundo das crianças. 

 * Realização de jogos 
de identificação a 
partir de imagens. 
 
* Identificação de 
palavras inglesas a 
partir de desenhos 
animados, das t-shirts, 
das mochilas, … 

*Interação 
 
* Iniciativa 
 
* Interesse 
 
* Empenho 
 
*Organização  
 
*Produto Final 

 
 
 
 
 

1º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

 

Professora: Sandra Pereira 

 

Objetivos de 
aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

*Identificar 
características da cultura 
Inglesa.  
 
*Identificar outros 
espaços 
 
*Desenvolver a 
curiosidade/gosto de 
conhecer  novas culturas 
* Dizer e perguntar o 
nome 
*Saudar/Despedir-se dos 
colegas/da professora 
 

England 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greetings 
 

*London  
*England 
*English 
*Portugal 
*Portuguese 
*….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What’s your 
name? My 
name’s …. 
*Hi. Hello, 
Bye, 
Goodbye. 

*Observação e 
comentário de imagens 
variadas sobre a 
Inglaterra. 
 
* Audição de pequenas 
histórias sobre o país 
misterioso-Inglaterra. 
 
 
*Roleplay 
* Utilização de 
expressões de 
cumprimento e 
despedida. 
* Entoar canções 
temáticas. 

*Interação  
 
*Iniciativa 
  
*Interesse 
 
*Empenho  
 
*Organização 
 
* Produto Final 

 
 
 
 
 
 
 
 

1º Período 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 
aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

*  Identificar as 
diferentes partes do dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Utilizar  linguagem  de 
sala de aula 
 
*Identificar objetos 
utilizados na sala de aula   
 
 
 
 
 
 
 
* Contar até 10 
*Identificar/Distinguir os 
algarismos  

Parts of 
the day 
 
 
 
 
 
 
 
Welcome 
to School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numbers 
 

*Good morning 
*Good afternoon 
*Good evening 
*Good night 
 
 
 
 
 
*Board, book, 
toilet, board. … 
 
 
*Pen, pencil, pencil 
case, ruler, rubber, 
schoolbag, desk, 
pencil sharpener, 
book… 
 
 
 
 
*Números de 1 a 
10 

*Good 
morning 
*Good 
afternoon 
*Good 
evening 
*Good night 
 
*May I come 
in?, 
May I go to 
the toilet, 
please?... 
*What is it? 
It’s a pen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Legendagem de 
imagens 
* Pintura de imagens 
 
 
 
 
 
*Pintura de imagens 
*Exercícios de 
matching,  listen and 
point, circle… 
*Exercícios de corte e 
pintura 
*Classroom games 
*Flashcards 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Interação  
 
*Iniciativa 
  
*Interesse 
 
*Empenho  
 
*Organização 
 
* Produto Final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1º Período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Professora: Sandra Pereira 

 

 

 

 
 
*Conhecer tradições 
culturais. 
 

 
 
 
Halloween 

 
 

 
 
*Witch 

*Ghost 

*Pumpkin 

*Bat 

*Spider 

*Skeleton 

*Black cat 

*Trick or treat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*What´s your 

favourite 

costume? 

*Do you like/ 

Don´t like….? 

 

*Exercícios de audição; 
apontar e dizer 
 
 
 
*Audição da história do 

Halloween e 

visionamento de 

Halloween cartoons. 

*Elaboração e pintura 

de decorações para a 

sala de aula. 

*Jogo- Trick or treat 

*Concurso “A melhor 
Bruxinha” 

 

 
*Interação 
 
* Iniciativa 
 
* Interesse 
 
* Empenho 
 
*Organização  
 
*Produto Final 

 
*Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
*Ao longo do ano 
letivo 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Perceber quando 

alguém pergunta o 

nome. 

*Perguntar a alguém 

o seu nome. 

*Responder qual é o 

nome. 

 

Identification 

 

 

 

 

 

 

*Name 

 

 

*What’s your 

name? 

*My name’s… 

*Os alunos 

usam as formas 

de 

cumprimento 

nas aulas. 

*Utilização de 

puppets. 

*Roleplay. 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

*Ao longo do ano 

letivo. 

 

Professora: Sandra Pereira 

 

 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar 

diferentes 

algarismos 

*Associar números a 

quantidades 

correspondentes 

*Perguntar / 

responder a idade 

*Numbers *One;  two;  three; 

four; five; six; seven; 

eight; nine; ten; 

*How old are 

you? 

*I’m… 

 

*Identificação 

de números em 

conjuntos.  

*Contagem de 

objetos da sala 

de aula. 

*Formulação de 

perguntas e 

respostas sobre 

a idade. 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

1º Período  

 

Professora: Sandra Pereira 

 



 

Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Dizer as cores. 

*Identificar as cores 

de diferentes 

objetos. 

*Seguir instruções 

para colorir objetos. 

*Colours. *Green 

*Blue 

*Yellow 

*Orange 

*Pink    *Purple 

*Red 

*Brown 

*Black 

*White 

*Grey 

 

*What colour is 

it? 

*It’s …… 

*Realização de 

mistura de 

cores. 

*Audição da 

história Brown 

bear what do 

you see? 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

1º Período 

Professora: Sandra Pereira 



 

Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Conhecer tradições 

culturais. 

Halloween *Witch 

*Ghost 

*Pumpkin 

*Bat 

*Spider 

*Skeleton 

*Black cat 

*Trick or treat 

 

 *Audição da história 

do Halloween. 

*Visionamento de 

Halloween cartoons. 

*Elaboração de 

ornamentos para a 

sala de aula. 

*Desenho / Pintura 

de  imagens. 

*Jogo- Trick or treat. 

*Concurso -  A 

melhor bruxinha. 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

1º Período 

Professora: Sandra Pereira 



 

Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar os objetos 

da sala de aula 

*Perguntar/Respon-

der sobre os objetos 

da sala de aula 

 

School  Things *Pencil 

*Book 

*Ruler 

*Rubber 

*Bag 

*Pencil case 

*Pencil Sharpener 

*Teacher…. 

 

*What’s this? It’s 

… 

*Is it a pencil? 

Yes/No answers 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*Listen, point and 

say 

*Listen and number 

*Find, circle and 

colour 

*Look and match 

*Pair Work 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

1º Período 

Professora: Sandra Pereira 



 

Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

* *Identificar/  
distinguir os membros 
da família 
*Relacionar imagens 
com os membros da 
família 
 

Family *Mum 

*Dad 

*Sister 

*Brother 

*Aunt 

*Uncle 

*Cousin 

*Grandmother…. 

 

*This is my mum. 

*Who’s she/he? 

 

*Listen, point and 

say 

*Listen and read 

*Find, circle and 

colour 

*Listen and tick or 

cross 

*Listen and sing 

*Classroom games 

*Look and circle 

*Pair Work….. 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

1º Período 

Professora: Sandra Pereira 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar 

aspectos da tradição 

natalícia. 

*Christmas *Candle 

*Star 

*Bell 

*Stocking 

*Santa Claus 

*Christmas Tree 

*Angel 

 *Elaboração de 

cartões de natal 

*Audição de 

Christmas 

Carols 

*Decoração da 

sala de aula. 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

1º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 

 

 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar alguns 
animais de 
estimação 
 
 
 

Pets *Hamster 
*Rabbit 
*Cat 
*Dog 
*Snake 
*Bird 
*Wings 
*Legs 
*Tail 
*Body … 
 

*Have you got a 

pet? Yes/No 

answers 

* I’ve got a…/I 

haven’t got a… 

*He’s/she’s got… 

 

*Roleplay 
*Pintura de imagens 
*Exercícios de 
matching e gap-filling 
*Exercícios de corte 
e pintura 
*Listen and sing 
*Listen and stick 
*Trace and circle 
*Classroom games 
 
 
 
 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

2º Periodo 

 

Professora: Sandra Pereira 

 

 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar alguns 
animais de 
estimação 
 
 
 

Parts of the 

Body 

*Body 
*Arm 
*Leg 
*Nose 
*Mouth 
*Ears 
*eyes 
*Face 
*Hair 
*Head… 
 

* I’ve got…. 

*His/Her eyes are 

blue 

*How many 
(arms) have you 
got? 
 

 

*Pintura de imagens 
*Exercícios de 
matching e gap-filling 
*Exercícios de corte 
e pintura 
*Listen and sing 
*Listen and stick 
*Trace and circle 
*Classroom games 
 
 
 
 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

2º Periodo 

 

 

Professora: Sandra Pereira 



 

 

 

Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Conhecer 

tradições culturais 

*Compreender o 

valor da amizade 

*St. Valentines. *Friend 

*Family 

*Card 

*Roses 

*Chocolate 

*Present 

 *Colorir imagens 

alusivas ao tema 

*Elaboração de 

um postal de S. 

Valentim 

*Decoração da 

sala de aula 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

2º Período 

Professora: Sandra Pereira 



 

Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões 

de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Conhecer 

tradições 

culturais. 

* Desenvolver a 

criatividade 

Carnival *Mask 

*Parade 

*Clown 

*Balloon 

*Party 

*Costume 

 * Elaboração 

de 

mascaras; 

* Desfile de 

máscaras 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

* Produto Final 

2º Período 

 

 

Professora: Sandra Pereira 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões 

de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*  Identificar 
alguns brinquedos 
*Associar 
brinquedos a 
atividades, jogos e 
brincadeiras 

 

  

Toys * Train 
 
*Car 
 
*Doll 
 
*Teddy 
*Ball 
*Puzzle 

*Balloon 

*Plane 

 

*I´ve got a 
(yellow) train 
*My favourite 
toy is my (blue) 
bike 
 

*Exercícios de 
audição 
*Pointing and 
saying 
*Audição de 
canção 
temática 
* Drawing/ 
colouring/ 
matching 
*Listen and 

read 

*Listen and 

circle 

*Classroom 

games 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

* Produto Final 

2º Período 

Professora: Sandra Pereira 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

 

 

Professora: Sandra Pereira 

 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Conhecer tradições 

culturais. 

*Father’s day *Father 

*Kiss 

*Hug 

*Love 

*I love you… *Elaboração de 

um presente e 

um postal para 

o pai. 

 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

2º Período 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar os objetos 

da sala de aula 

*Reconhecer a forma 

escrita dos objetos da 

sala de aula 

*Saber escrever os 

nomes dos objetos da 

sala de aula 

*Saber 

reconhecer/utilizar 

algumas preposições 

de lugar 

Having Fun *Draw 

*Dance 

*Ride a Bike 

*Skip 

*Sing 

*Jump 

*Climb 

*Swim 

*Fly 

*Can you (jump)? 

Yes/No answers 

*I can/can’t … 

*Wordcard 

presentation 

*Team game – 

put the picture 

on the word 

*Listen and 

number- 

exercícios 

*Classroom 

games 

 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organizaçãoord card 

* Produto Final 

2º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

* Conhecer 

tradições culturais. 

 

Easter 

 

*Easter 

*Egg 

* Easter Bascket  

*Bunny 

* I have got a 

_________. 

*Pintura de ovos 

de Páscoa. 

* Utilização de 

flashcards 

*Jogo Egg Race 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

2º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 

 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

* Identificar 

vocabulário 

relacionado com o 

tema 

*Perguntar/Res-

ponder onde estão 

as pessoas na casa 

 

Home 

 

 

 

 

 

 

 

*Bedroom 

*Bathroom 

* Living room 

* House 

* Garden 

* Kitchen 

* Garage… 

 

 

* Where’s mum? 

She’s in the…. 

* Is she in the 

garden? Yes/No 

answers 

 

 

 

*Listen and point 

* Utilização de 

flashcards 

*Exercícios de 
corte e pintura 
*Listen and sing 
*Listen and stick 
*Trace and circle 
*Classroom games 
 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

3º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 

 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Conhecer 

tradições culturais 

*Falar sobre a 

importância da 

família 

Mother’s Day *Mum 
 
*Mother 

 *Elaboração 

de cartões 

*Pintura de 

desenhos 

relacionados 

com o tema 

*Elaboração 

de uma 

surpresa para 

a Mãe 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

3º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 

 

 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

* Identificar alguns 
alimentos 
 
* Expressar gostos 
relativamente a 
alimentos (likes,dislikes) 
 
 
 
 

 

Food and Drink 

 

 

 

 

*Hungry 

*Water 

*Chicken 

*Cheese 

*Salad 

*sandwich 

*Apple… 

 

*I like… 

*I don’t like… 

*Do you like…? 

Yes/No answers 

 

*Resolução de 
atividades do 
livro do aluno 
*Listen and read 
*Read and 
number 
*Listen and stick 
*Circle and 
write 
*Listen and 
match 
*Classroom 
games 
 
 
 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

3º Período 

Professora: Sandra Pereira 

 

 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar 

vocabulário 

relacionado com o 

tema 

*Saber 

perguntar/respon-

der sobre 

diferentes hobbies 

*Dizer o hobby 

preferido 

Hobbies *Dancing 

*Sport 

*Football 

*Karate 

*Gymnastics 

*Turn… 

*Do you like 

dancing? Yes/No 

answers. 

 

*Look and 

number 

*Find and 

circle 

*Point, ask  

and answer 

*Listen and 

sing 

*Listen and 

match 

*Classroom 

games 

 

 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

3º Período 

*Professora: Sandra Pereira 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar peças 

de vestuiário 

*Compreender 

intruções para 

vestir/despir peças 

de vestuário 

*Saber identificar a 

forma escrita de 

algumas peças de 

vestuário 

 

 

Clothes *T-shirt 

*Skirt 

*Trousers 

*Sweater 

*Shorts 

*Coat… 

*I’m 

wearing/not 

wearing a… 

*Are you 

wearing a…? 

Yes/No answers 

 

*Class theatre 

*Circle and 

colour 

*Listen and 

read 

*Look and 

write 

*Listen and 

sing 

*Read, find 

and tick 

*Classroom 

games 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

3º Período 

 

Professora: Sandra Pereira  



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Conhecer 
tradições culturais 
*Conhecer a 
importância do Dia 
da Criança 
 
 

 

 

Children’s Day *Children 
*Day 
*Present 
*Family 
 

 *Atividades  ao 
ar livre 
*Troca de 
presentes 
 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

3º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Ano Lectivo 2012 – 2013 

Escola: Centro Paroquial de São Bernardo                                                                      Professora: Sandra Pereira 
Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Dizer o nome 

*Saber 

cumprimentar/despedir-

se 

*Seguir instruções 

*Getting 

organized 

*Greetings 

*Name 

*Fold 

*Hello/Hi 

*Goodbye/Bye 

*Good morning 

*Good afternoon 

*Good evening 

*Good night 

*Colour 

*Write 

*My name is… 

*I’m… 

* How are 

you? I’m… 

*Pintura de 

imagens seguindo 

instruções 

*Identificação das 

diferentes formas 

de saudação, de 

acordo com as 

imagens 

*Completar 

diálogos 

*Audição da 

canção Hello 

*Jogos 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

1º Período 



 

Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 
aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 
atividades 

Avaliação Calendarização 

*Compreender o 
nome e a 
idade como 
características 
pessoais. 
 
*Caracterizar 
colegas de turma, 
reconhecendo a sua 
identidade pessoal 

Identification  * What’s (=what 
is) your name?  
 
*My name’s 
(=name is)… 
*I’m (=I am)… 
* What’s (=what 
is) her/his name? 
*Her/his name’s 
(=name is)… 
*How old are 
you? * I’m … 

* Desenvolvimento 
de diálogos entre 
os alunos e o 
professor; 
 
*Produção de um 
livro com imagens 
dos alunos daturma e 
com a 
respectiva 
identificação 

*Interação 
*Iniciativa 
*Interesse 
*Empenho 
*Organização 
*Produto Final 

1º Período  
 

 

Professora: Sandra Pereira 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Compreender a 

importância da língua 

inglesa  

*Colorir a bandeira 

do Reino Unido 

*Localizar o Reino 

Unido no mapa 

 

*United 

Kingdom 

*Basketball 

*Ketchup 

*Bar 

*Jeans…. 

 *Identificação de 

palavras de origem 

inglesa usadas em 

Portugal 

*Elaboração de um 

cartaz alusivo ao 

Reino unido 

 

*Interação 
 
*Iniciativa 
 
*Interesse 
 
*Empenho 
 
*Organização 
 
*Produto Final 

1º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar as letras 

do alfabeto 

*Identificar palavras 

inglesas que 

contenham as letras 

k,y,w  

*Cantar uma canção 

 

*The alphabet   *Pintura de 

letras 

*Elaboração do 

alfabeto da sala 

de aula 

*The alphabet 

game 

*Interação 
 
*Iniciativa 
 
*Interesse 
 
*Empenho 
 
*Organização 
 
*Produto Final 

1º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de aprendizagem Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

*Dizer as cores(alargamento 

deconhecimentos 

*Identificar a cor de objectos 

*Seguir instruções para colorir 

imagens 

*Dizer qual é a sua cor favorita; 

*Perguntar a alguém acerca da sua 

cor favorita 

*Compreender e responder 

quando alguém pergunta qual é a 

sua cor favorita 

*Descrever animais/objectos 

referindo a sua cor 

*Ler informação sobre as cores 

Colours *Red 

* white 

* yellow, 

*black 

* purple 

* pink, 

*orange 

* brown 

*grey 

*green 

*blue… 

   

*What colour is 

this? It’s (blue). 

*What’s your 

favourite colour? 

*What’s his/her 

favourite colour?  

*My favourite 

colour is pink. 

His/her favourite 

colour is yellow. 

 

*Identificação de cores; 

*Pintura de imagens 

seguindo instruções; 

*Recolha de informação 

sobre cores favoritas; 

*Canto de“Rainbow Song” 

*Experiências com 

cores(misturas) 

*Realização de um quadro 

com as cores favoritas da 

turma. 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

1º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 



 

Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de aprendizagem Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

*Dizer os números até vinte 

*Organizar números 

*Contar objetos 

*Dizer o seu número favorito 

*Perguntar a alguém acerca 

do seu número favorito 

*Escrever números por 

extenso 

*Perguntar/responder a idade 

Numbers One, two, three, 

four, five, six, 

seven, eight, 

nine, ten, 

eleven, twelve, 

thirteen, 

fourteen, 

fifteen, sixteen, 

seventeen, 

eighteen, 

nineteen , 

twenty 

*What’s your 

favourite 

number? 

 *My favourite 

number is… 

*How old are 

you? I’m… 

*Realização do jogo do 

bingo. 

*Realização de exercícios de 

correspondência entre o 

número e a palavra. 

* Utilização de números em 

somas, subtrações e 

multiplicações simples. 

*Completar sequências de 

números. 

*Elaboração de uma tabela 

de parede. 

*Jogo – Ask and answer 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

1º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 



 

Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

*Conhecer tradições 

culturais 

Halloween * Trick 

* Treat 

* Cauldron 

* Black cat 

* Frog 

* Bat 

* Spider 

* Witch 

* Candle 

* Pumpkin 

* Ghost. 

 *Visionamento de cartoons 

*Desenho ou pintura de imagens. 

* Desfile de Halloween 

*Audição da história “Meg and 

Mog”  

* Elaboração de abóboras 

fantasmagóricas 

*Jogo Trick or Treat 

*Concurso “A melhor Bruxinha” 

 

 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

1º Período  

 

Professora: Sandra Pereira 



 

Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Compreender a 
linguagem da sala de 
aula 
 
*Aplicar a linguagem 
da sala de aula, de 
acordo com diferentes 
contextos 

Classroom 

Language 

*Window 

*Door 

*Exercise 

*Book 

 

*Be quiet!  

*Sit down! 

*Do the exercise. 

*What page please? 

*May I come in? 

*May I go to the toilet? 

*May I sharpen my pencil? 

*May I go to the board? 

*May I clean the board? 

*How do we say … in English? 

*Uso/ repetição das 

expressões na sala de 

aula. 

*Elaboração de cartazes 

com o vocabulário da 

sala de aula. 

*Audição/repetição do 

canto – School Rules Blue 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

Ao longo do ano 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

*Identificar 

diferentes 

objetos da sala 

de aula 

*Legendar 

diferentes 

objetos da sala 

de aula 

 

THE CLASSROOM *Pen 

*Pencil 

*Rubber  

*Pencil sharpener 

*Pencil case  

*Crayons  

*Felt tips  

*Schoolbag  

*Ruler 

* Read  

*write 

*Have you got … ? Yes, I 

have. / No, I haven't. 

*Has he/she/it got…? Yes, 

he/she/it has. No, 

he/she/it hasn't.  

*What’s this/what’s that? 

 

 

*Identificar objetos do estojo 

escolar 

* Troca de informação com os 

colegas 

*Construção de um cartaz de 

turma com o que está na 

mochila/estojo. 

*Desenho de material escolar. 

 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*ProdutoFinal 

1º Período 

Professora: Sandra Pereira 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

* Conhecer (e 

aprofundar o 

conhecimento) 

sobre tradições 

culturais. 

Christmas * Father 

Christmas/ Santa 

Claus 

* Crib  

* Christmas tree  

* Stocking 

* Cracker 

* Christmas 

pudding 

* Holly 

* Candle  

* Christmas card 

* Present 

 *Decoração de cartões de Natal 

*Construção de decorações 

natalícias 

* Elaboração de presentes 

* Realização de crosswords 

* Pintura de desenhos natalícios 

* Audição e canto de “The 

Christmas rap ”. 

 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

1º Período 

Professora: Sandra Pereira 



 

Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Saber dizer o tempo 

*Identificar  simbolos 

meteorológicos 

*Compreender a 

sequência dos dias da 

semana 

*Dizer/escrever os dias 

da semana 

*Escrever os meses do 

ano 

*Associar os meses do 

ano às estações do ano 

*Weather 

*Days of the 

week 

*Months 

*Seasons 

*Sunny; Windy; Rainy; Stormy….. 

*Monday; Tuesday; Wednesday; 

Thursday; Friday; Saturday; Sunday. 

*January; February; March; April; 

May; June; July; August; 

September; October; November; 

December 

*Spring 

*Summer 

*Autumn 

*Winter 

*What’s the 

weather like 

today?/It’s …. 

*Is it Monday? 

Yes/ No answers. 

*What’s your 

favourite  season? 

My favourite ... 

 

*Elaboração de um 

weather chart 

*Elaboração de um 

cartaz com os 

aniversários da 

turma 

*Audição de uma 

rima sobre os meses 

do ano 

*Elaboração de 

trabalhos alusivos às 

estações do ano 

*Interação 
 
*Iniciativa 
 
*Interesse 
 
*Empenho 
 
*Organização 
 
*Produto Final 

Ao longo do ano 

Professora: Sandra Pereira 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

 *Identificar 

diferentes 

elementos da família 

*Apresentar a sua 

família 

The Family *Mother 

*Father 

*Grandmother 

*Grandfather 

*Aunt     *Daughter 

*Grandparents 

*Uncle   *Parents 

*Sister   *Son 

*Brother 

*Cousin 

*Who is he/she? 

He/she is… 

*Where’s ….? 

*Elaboração de 

uma árvore 

genealógica. 

Audição da 

história Where’s 

my mummy. 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

2º Período 

Professora: Sandra Pereira 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

*Conhecer tradições 

culturais 

*Identificar 

emoções 

St. 

Valentine’s 

Day 

*Friendship 

*Friends 

*Card 

*Valentines 

*Heart 

*Arrow 

*Cupid 

*Flowers 

*Kiss 

 *Elaboração/venda de St. 
Valentine’s Cards 
 
*Audição de Valentines 
 
*Realização de crosswords 
 
*Desenho e pintura de imagens 
 
*Decoração da sala de aula 
 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

2º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objectivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar/escre-

ver vocabulário 

relacionado com o 

tema. 

*Aprender a 

reconhecer e usar 

as preposições: in, 

on, under. 

*Ouvir/compre-

ender uma breve 

descrição. 

*Descrever o (teu) 

quarto, oralmente 

e de forma escrita. 

My House 

 

 

 

 

My Things 

*Window 

*Door 

*Kitchen 

*Toilet 

*Living room 

*Garage 

*Attic 

*Garden 

*Hall… 

*What can you 

see in the 

picture? 

*What’s this? 

*Where’s 

mum? 

*What’s in your 

bedroom? 

 *There’s a book 

in the 

wardrobe/on 

the table/under 

the bed. 

*Cantar- The 

home song. 

*Listening 

activities 

*Writing 

activities 

*Class theatre 

*Class game – 

Guess the card 

*Listen and 

point 

*Ask and 

answer… 

 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

2º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 



 

 

Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Conhecer tradições 

culturais 

Father’s Day *Father  

*Love 

*Present 

*I love you! *Elaboração de 

um postal para o 

pai. 

*Elaboração de 

um presente 

para o pai. 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

2º Período 

 

 

Professora: Sandra Pereira 



 

Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar algumas 
partes do corpo 
 
*Saber escrever 
algumas partes do 
corpo 
 
*Identificar 
personagens através 
de uma descrição 
 
*Ser capaz de fazer 
uma descrição 

A Friendly 

Face 

*Hair 

*Head 

*Eyes 

*Nose 

*Face/ Hand 

*Mouth/ Leg 

*Arm/ Finger 

*Neck 

*I’ve got… 

*She/He has got… 

*Audição/Reprodução 

da música Head, 

shoulders,knees and 

toes 

*Audição/Reprodução 

da música If you’re 

happy and you know it 

clap your hands. 

*Desenho/Produção 

de pequenas frases 

*Elaboração de 

mobiles 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

2º Período 



 

Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

* Identificar vestuário 

* Descrever o que se tem 

vestido 

* Fazer a legenda de uma 

imagem com vestuário 

* Descrever o que outros 

têm vestido 

* Perguntar a alguém o 

que ele/ela tem vestido; 

* Compreender e 

responder quando alguém 

pergunta o que se tem 

vestido 

Clothes * T-shirt   *Boots 

 * Shirt     *Trainers 

 * Skirt 

 * Jeans 

 * Socks 

 * Dress 

 * Jacket 

 * Shorts 

 * Top 

 * Scarf 

 * Shoes… 

* What's this? 

* It's a (T-

shirt).  

*What are you 

wearing? / I 

am wearing a 

T-shirt and a 

skirt. 

*Put on.. 

*Take off… 

 

* Recorte e pintura de um boneco de 

cartão e do seu vestuário 

*Formulação de perguntas/respostas 

sobre vestuário 

* Descrição do que se tem vestido 

* Realização de jogos descritivos, usando 

roupas 

* Registo das palavras num dicionário de 

imagens; 

* Audição da história“Princess Dress” 

* Audição e canto de "This is the way you 

put on your hat " 

 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

2º Período 



 

Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

* Conhecer tradições 

culturais 

Easter *Vocabulário adequado 

às necessidades/cu- 

riosidade dos alunos 

 *Pintura de ovos 

de Páscoa 

* Participação 

no jogo “Easter 

Egg Hunt” 

* Utilização de 

flashcards. 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

2º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 



 

Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Conhecer tradições 

culturais 

 

Mother’s Day *Mother/Mum/mummy 

*Kiss 

*Hug 

 *Elaboração de 

um postal para o 

Dia da Mãe 

*Elaboração de 

um presente 

para a mãe 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

3º Período 

 

 

Professora: Sandra Pereira 



 

Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 3º ANO 

Objectivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar palavras 

relacionadas com o 

tema 

*Pedir um objeto e 

perguntar o seu 

preço 

*Cantar a canção – 

The shopping song 

*Reconhecer/Identi-

ficar alimentos e 

bebidas 

*Escrever o nome 

de alguns alimentos 

e bebidas 

*Exprimir gostos 

Shopping 

 

 

 

 

 

Food and 

drink 

*Market 

*Shopping 

*Buy 

*Expensive 

*Cheap 

*Money 

*Shopkeeper 

*Spaghetti 

*Soup 

*Salad 

*Tea…. 

*Can I have a 

(…), please? 

* Yes, here you 

are. 

* How much is 

the…? It’s … 

*Here you are. 

*Do you like…? 

Yes/No answers. 

I like…/I don’t 

like. 

*Storytime 

*Listen and 

repeat 

*Class theatre 

*Jogo – What’s 

missing? 

*Elaborar um 

cartaz com 

diferentes 

alimentos 

*Trabalhos de 

grupo 

*Craft 

activities…. 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

3º Período 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Ano Lectivo 2012 – 2013 

Escola: Centro Paroquial de São Bernardo                                                                      Professora: Sandra Pereira 
Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Consolidar 

conhecimentos 

* Partilhar 

experiências 

* Promover a 

autonomia 

Let’s 

remember… 

*Vocabulário 

aprendido no ano 

letivo anterior 

 * Organização dos 

alunos em pequenos 

grupos para que 

cada um deles 

escolha o seu tema 

favorito (em Inglês) 

e prepare um cartaz  

para apresentar aos 

colegas 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

1º Período 

Professora: Sandra Pereira 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar as 

quatro nações que 

compõem o Reino 

Unido e respectivas 

capitais 

*Identificar lugares 

e monumentos do 

Reino Unido 

*Ouvir e dizer a 

chant 

The United 

Kingdom 

*Scotland 

*England 

*Wales 

*Northern Ireland 

*Edinburgh 

*Cardiff…. 

*Buckingham Palace 

*Big Ben… 

 

*Point to…. 

*This is 

*Legendar o 

mapa do Reino 

Unido 

*Legendar 

imagens 

*Elaboração de 

trabalhos 

acerca das 

quatro nações 

que compõem 

o Reino Unido 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

1º Período 

 

 

Professora: Sandra Pereira 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar o nome 

de alguns países 

europeus 

*Perguntar/Res-

ponder a questões 

sobre personal 

identification 

*Identificar 

diferentes 

bandeiras 

Países da 

Europa 

*France 

*Germany 

*Portugal… 

 

*What´s your 

name?/I’m… 

*How old are 

you?/I’m 

*Where are you 

from?/I’m 

from… 

*It’s…. 

*It’s got 

*Fazer 

corresponder 

diferentes 

bandeiras aos 

respectivos 

países 

*Trabalho de 

pares 

*Roleplay 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

1º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

* Conhecer 

tradições culturais 

 

 

 

 

 

* Conhecer 

tradições culturais 

Halloween 

 

 

 

 

 
 
 
Thanksgiving 
 

* Trick       * Ghost 

* Treat   * Pumpkin      

* Cauldron  * Witch        

* Black cat     * Bat 

* Frog     * Spider 

* Book of spells 

 

*Thanksgiving, 
Mayflower, Pilgrim 
Fathers, Harvest, 
Pumpkin; pie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Do you know 
anything 
about…? 
 

*Desenho / pintura de imagens 

* Elaboração de abóboras 

fantasmagóricas 

*Jogo Trick or Treat 

*Concurso – A melhor Bruxa 

 

 

*Almoço na cantina com 
ementa típica 
* Dar Graças a… 
* Concurso da Melhor Tarte de 
Abóbora 
 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

1º Período  

 

 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

* Aprofundar o 

conhecimento sobre 

tradições culturais. 

Christmas * Father Christmas/ 

Santa Claus 

 * Crib 

 * Christmas tree 

 * Stocking 

 * Cracker 

 * Christmas pudding 

 * Holly 

* Candle 

* Christmas card 

 * Present 

* Turkey 

 *Decoração de cartões 

de Natal 

*Construção de 

decorações natalícias 

* Elaboração de 

presentes 

* Realização de 

Crosswords 

* Pintura dedesenhos 

natalícios 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

1º Período 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar 

membros da família 

*Perguntar sobre 

informações 

pessoais 

*Falar sobre a sua 

própria família 

My Family *Mum  

*Dad 

*Brother 

*Sister 

*Grandma 

*Grandpa 

*Uncle  

*Aunt 

*Who’s this?/My 

mum. 

*I’ve got/He/she 

has got… 

*Audição do 

texto Matt and 

his family 

*Fazer 

corresponder 

números aos 

diferentes 

membros da 

família 

*Actividades de 

escuta 

*Roleplay 

*Audição/Repro

dução da 

canção The 

Friends song 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

1º Período 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de aprendizagem Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

*Identificar diferentes disciplinas 

*Exprimir opiniões sobre 

disciplinas escolares 

*Perguntar/responder acerca das 

disciplinas que se gosta e das 

disciplinas de que não se gosta 

*Identificar os dias da semana 

*Identificar os meses do ano 

*Ordenar cronológicamente 

eventos de uma semana 

 

 

At school *English 

*Maths 

*History 

*Science… 

*Monday 

*Tuesday… 

*January 

*February 

*March… 

 

 

*Do you like English? 

Yes Ido/ No I don’t. 

*Ilike/I don’t like…. 

*My favourite subject 

is… 

*When’s English?/Is 

on… 

*Who’s your favourite 

teacher? 

*Trabalho de grupo (Comparar 

diferentes tipos de escolas) 

*Escrever o nome de diferentes 

disciplinas junto ao poster 

correspondente 

*Completar um horário 

seguindo instruções 

*Diferentes actividades de 

escuta 

*Jogo Snakes and ladders 

*Audição/reprodução da 

canção Happy Days 

 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

2º Período 

Professora: Sandra Pereira 

 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

*Conhecer tradições 

culturais 

*Identificar 

emoções 

St. 

Valentine’s 

Day 

*Friendship 

*Friends 

*Card 

*Valentines 

*Heart 

*Arrow 

*Cupid 

*Flowers 

*Kiss 

 *Elaboração/venda de St. 
Valentine’s Cards 
 
*Audição de Valentines 
 
*Realização de crosswords 
 
*Desenho e pintura de imagens 
 
*Decoração da sala de aula 
 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

2º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 

 

 



 

Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Identificar 

caracteristicas 

fisícas 

*Descrever pessoas 

*Perguntar/respon- 

der sobre 

caracteristicas 

fisícas 

*Audição/reprodu- 

ção de 

pronunciation chant 

Famous People *Glasses 

*Curly hair 

*Short hair  

*Freckles… 

*Has he/she 

got…/yes/No 

answers. 

*He/she’s 

got../He/she hasn’t 

got… 

*Trabalho de grupo 

(reconhecer pessoas 

famosas através de 

imagens 

*Memory game 

*Project work- Famous 

People 

*Diferentes actividades de 

escuta 

*Jogo Quem é Quem? 

Escrita/leitura de pequenos 

textos descrevendo uma 

personalidade famosa 

*Craft activity 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

2º Período 



 

 

Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Conhecer tradições 

culturais 

Father’s Day *Father  

*Love 

*Present 

*I love you! *Elaboração de 

um postal para o 

pai. 

*Elaboração de 

um presente 

para o pai. 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

2º Período 

 

 

Professora: Sandra Pereira 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

* Conhecer 

tradições 

culturais 

Easter *Vocabulário 

adequado às 

necessidades/cu- 

riosidade dos alunos. 

 *Pintura de ovos 

de Páscoa 

* Participação 

no jogo “Easter Egg 

Hunt?” 

* Utilização de 

flashcards. 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

2º Período 

Professora: Sandra Pereira 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Conhecer tradições 

culturais 

 

Mother’s Day *Mother/Mum/mummy 

*Kiss 

*Hug 

 *Elaboração de 

um postal para o 

Dia da Mãe 

*Elaboração de 

um presente 

para a mãe 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

3º Período 

 

 

Professora: Sandra Pereira 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

* Identificar alguns 

alimentos 

*Compreender 

quando alguém diz de 

que alimentos 

gosta/não gosta 

*Perguntar/responder 

quais são os alimentos 

de que segosta/não 

gosta  

* Escrever o nome de 

alguns alimentos 

* Ler alguns nomes de 

alimentos 

Food * Apple, 

banana, bread, 

breakfast, 

biscuit, cake, 

chicken, chips, 

dinner, egg, fish, 

food, 

hamburger, ice- 

cream, juice, 

lemon, lunch, 

meat, milk, 

orange, potato, 

rice, salad, 

spaghetti, tea, 

tomato, water 

*To drink, eat, 

like, want… 

* Do you like…?; 

*Yes, I do./ No, I 

don’t. 

 * I like milk./I 

don't like milk, 

but I like...;  

*I want…/I 

don't want…;  

*Can I have an 

ice-cream, 

please? 

 * Here you are! 

* Thank you! 

 

* Desenho e legendagem da roda dos alimentos* 

Formulação de pedidos de comida ebebida numa 

simulação de café ou Restaurante 

* Dramatização de uma cena passadanum mercado/res-

taurant 

* Criação de um cartaz que contenha alimentos 

saudáveis  

* Audição da história “Goldilocks” 
*.Leitura de “The very hungry   caterpillar”  

*Audição de "I like (chocolate)” 

* Audição de "Hot cross buns" 

* Audição de"Pollyput the kettle on" 

* Elaboração de um folheto com alimentos saudáveis 

*Interação 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

3º Período 

Professora: Sandra Pereira 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

*Identificar palavras 

relacionadas com comida 

*Saber exprimir-se 

acerca do que se gosta e 

do que se não gosta 

*Identificar e falar sobre 

as principais refeições 

*Perguntar e responder 

acerca das horas 

*Perguntar e responder 

as horas das refeições 

 

Meal Times *Jam 

*Toast 

*Potatoes 

*Yoghurt  

*Cereal 

*Pasta  *O’clock 

*Fruit *Packed 

lunch 

*Vegetables… 

*Meals*Breakfast 

 

*Do you 

like…?/Yes, i do 

/No I don’t. 

*What do you have 

for breakfast? For 

breakfast I have… 

*What time is 

it?/It’s… 

*What’s your 

favourite lunch? 

My favourite lunch 

is… 

*Reconhecer diferentes tipos de 

comida através de imagens/ 

falar sobre a importância de ter 

uma dieta equilibrada. 

*Desenhar e legendar a comida 

favorita. 

*Completar frases 

*Fazer corresponder word cards 

aos flashcards correspondentes. 

*Elaborar um relógio 

*Audição/reprodução da 

canção jive 

 

*Interacção 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

3º Período 

 



Disciplina: Inglês 

PLANIFICAÇÃO 4º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de atividades Avaliação Calendarização 

*Identificar diferentes 

lugares de uma cidade 

*Descrever cidades 

*Perguntar/seguir 

direções 

 

 

Around town *Supermarket 

*Clothes shop 

*Museum 

*Square 

*Hotel 

*Bus station 

*Fountain… 

*Interesting 

*map 

*Turn right/turn left… 

*Down town…. 

What’s in your 

town? There’s a… 

*Where’s the 

hotel? The hotel 

is… 

*What can you 

see in this town? 

 

*Identificar lugares famosos da cidade 

de Londres através de imagens 

*Trabalho de grupo (discutir quais os 

lugares famosos da sua cidade e a sua 

importância) 

*Diferentes actividades de escuta 

*Project work My town 

*Roleplay 

*Escrever um pequeno texto sobre 

uma cidade 

*Elaborar um mapa 

*Audição/reprodução da música love 

the London song 

*Interacção 

*Iniciativa 

*Interesse 

*Empenho 

*Organização 

*Produto Final 

3º Período 

Professora: Sandra Pereira 

 

 



Disciplina - Inglês 

PLANIFICAÇÃO 2º ANO 

Objetivos de 

aprendizagem 

Temáticas Vocabulário Estruturas Sugestões de 

atividades 

Avaliação Calendarização 

*Conhecer 
tradições culturais 
*Conhecer a 
importância do Dia 
da Criança 
 
 

 

 

Children’s Day *Children 
*Day 
*Present 
*Family 
 

 *Atividades  ao 
ar livre 
*Troca de 
presentes 
 

*Interação  

*Iniciativa 

 *Interesse  

*Empenho  

*Organização 

* Produto Final 

3º Período 

 

Professora: Sandra Pereira 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


