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Domínios/ Aprendizagens Essenciais

Áreas temáticas/situacionais
(léxico e gramática)

Competência comunicativa

British Isles; United Kingdom; The United

Compreensão oral

States of America; The European Union;

Seguir instruções detalhadas dadas pelo

countries and cities

professor; identificar o conteúdo principal

1.º período

do que se ouve e vê, os intervenientes e a

Meet the world: travelling, town

sequência

attractions, public places, shops and

do

discurso

assim

como

informações específicas.

Período
letivo

shopping, giving directions, means of
transport

Compreensão escrita
Compreender textos narrativos sobre temas

Family and lifestyles: family members and

abordados

relationships, daily routines

no

domínio

intercultural;

identificar informação essencial em textos
adaptados
pequenos

de

jornais

textos

e

adaptados

revistas;
de

ler

Extensive reading

leitura

extensiva.

Past Simple
Relative pronouns

Interação oral

Linking words – and, but, so, because

Entender e trocar ideias em situações

Modal and phrasal verbs

quotidianas previsíveis; iniciar, manter ou
terminar uma conversa breve.

School days: school activities, rules,
timetables, bullying

Interação escrita
Interagir de forma simples, completando

My house, my castle: types of houses;

formulários, mensagens e textos curtos.

rooms and spaces; furniture; objects in a
house; electrical appliances

Produção oral
Falar sobre os temas explorados: atividades

Festivities: St Valentine’s day

escolares e de lazer, situações quotidianas,
serviços , planos para o futuro, hábitos e

Prepositions and prepositional phrases –

rot6inas; comparar tipos de habitação,

place and movement

eventos escolares e festividades descrever

Adjectives – comparative and superlative

imagens,

Word formation: compounds, suffixes and

locais,

acontecimentos.

atividades

e

……………..

………………………………………………………….

prefixes

2.º período

Produção escrita

Modal verbs and phrasal verbs

Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas;

…………………………………………………………………

escrever diálogos com encadeamento lógico;
descrever planos para o futuro.

……………….
3.º período

My buddies and I: free time activities/
sports
Past Continuous
Indefinite pronouns with - any, some and
no

