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A G R U P A ME NT O DE  E S C OL A S A N SE LM O DE  A N D R ADE  
DEPARTAMENTO DO 1ºCICLO - Grupo 120 

Disciplina: Inglês - 3º ano  
Planificação Anual  

Ano letivo: 2016/2017              Professora: Helena Oliveira 
 

TEMPO / 
CALENDARIZAÇÃO 

UNIDADES  
TEMÁTICAS 

METAS CURRICULARES: OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS CURRICULARES: OBJETIVOS 
TRANSVERSAIS 

ARTICULAÇÃO COM OUTRAS 
ÁREAS CURRICULARES 

AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS 

1º período 
 

(+/-24 aulas) 

Unit 0 
 
Let’s learn 

Domínio Intercultural 
1.1 Identificar-se a si e aos outros 
4.1. Reconhecer nomes próprios 
(António, Sue) 
4.2. Reconhecer nomes de alguns 
países (England, USA) 
Conhecer vocabulário do dia a dia 
- 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? 
Gramática 
Adjectives 
• Determiners (my) 
• Personal Pronouns 
• The verb to be 
• Question words: how, what, where 
 

Compreensão oral 
– Identificar vocabulário da unidade 
– Identificar ritmos em rimas, chants e canções 
em gravações áudio e audiovisuais 
Interação e produção  Oral 
– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Responder sobre identificação pessoal 
– Repetir as letras do alfabeto 
– Repetir rimas, chants e canções ouvidos em 
meios áudio e audiovisuais 
– Apresentação final (Show and Tell) “Falar 
sobre mim (nome e país)” 
Leitura 
– Identificar o vocabulário da unidade 
– Leitura das histórias  
– Ler pequenas frases com vocabulário 
conhecido 
Escrita 
– Legendar imagens 
– Preencher espaços lacunares, em frases 
simples, com palavras dadas 

Estudo do Meio: 
 Distinguir: freguesia, 
concelho,distrito, país; O país no 
Mundo. 
Expressão e Educação Físico 
Motora:  
Atividades rítmicas expressivas: 
dança. 
Utilizar combinações pessoais de 
movimentos locomotores e não 
locomotores para  expressar a sua 
sensibilidade a temas sugeridos 
pelo professor. 
Expressão e educação musical:  
Voz: Reproduzir pequenas melodias 
Corpo: Acompanhar canções com 
gestos e percussão corporal. 
Organizar sequências de 
movimentos (coreografias 
elementares) para sequências 
sonoras. 
Expressão e educação plástica:  
Fantoche de dedo - Finger puppet. 

 

Aquisição de 

conhecimentos e 

desenvolvimento 

de capacidade 

70%  

 

Participação 

20%  

 

Comportamento 

e atitudes 

10% 

 

 

Grelhas de 

Observação; 

Testes de 

avaliação; 

Trabalhos 

individuais e 

grupo; 

Grelhas de 

autoavaliação; 

Caderno diário 

 

Unit 1.1 
 
Let’s colour 
the world! 

Domínio Intercultural 
- 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… 

Compreensão oral 
– Identificar vocabulário da unidade 
– Identificar ritmos em rimas, chants e canções 
em gravações áudio e audiovisuais 
Interação e produção Oral 
– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Responder sobre identificação pessoal 
– Repetir as letras do alfabeto 
– Repetir rimas, chants e canções ouvidos em 
meios áudio e audiovisuais 
– Apresentação final (Show and Tell) 

Expressão e Educação Físico 
Motora:  
Atividades rítmicas expressivas: 
dança. 
Utilizar combinações pessoais de 
movimentos locomotores e não 
locomotores para  expressar a sua 
sensibilidade a temas sugeridos 
pelo professor (imagens, 
sensações, emoções, histórias, 
canções, etc). 
Expressão e educação musical:  
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Gramática 
 • Adjectives 
• Determiners (my, your) 
• Personal Pronouns (I, you) 
• Prepositions of 
place (on, in, under) 
• The verb to be 
• Question words: how, what, where 
 

“Falar sobre preferências pessoais” 
(a escola, objetos de sala de aula, cores) 
 
Leitura 
– Identificar vocabulário da unidade anterior 
– Identificar o vocabulário da unidade 
– Leitura de histórias  
– Ler pequenas frases com vocabulário 
conhecido 
 
Escrita 
– Legendar imagens 
– Preencher espaços lacunares, em frases 
simples, com palavras dadas 
 

Voz: Reproduzir pequenas 
melodias; 
Corpo: Acompanhar canções com 
gestos e percussão corporal; 
Organizar sequências de 
movimentos (coreografias).  
Expressão e educação plástica: 
Cocas (Fortune-teller). 

Unit 1.2 
 
Let’s party! 

Domínio Intercultural 
- Os meses do ano 
- Os dias da semana 
- As cores 
- A idade 
- Comunicar informação pessoal 

How old are you? I’m… 
How old is he/she? He’s…/ She’s… 

 
Gramática 
• Adjectives 
• Determiners (my, your) 
• Personal Pronouns (I, you, he, she) 
• Prepositions of time: on, in 
• The verb to be 
• Question words: how old, what, 
when  

Compreensão oral 
– Identificar vocabulário da unidade 
– Identificar ritmos em rimas, chants e canções 
em gravações áudio e audiovisuais  
 
Interação e Produção Oral 
– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Responder sobre identificação pessoal 
(idade, data de nascimento) 
– Repetir rimas, chants e canções ouvidos em 
meios áudio e audiovisuais 
– Apresentação final (Show and Tell) 
“Falar sobre mim (nome idade, e data/dia de 
aniversário)” 
 
Leitura 
– Identificar vocabulário das unidades 
anteriores 
– Identificar o vocabulário da unidade 
– Leitura de histórias 
– Ler pequenas frases com vocabulário 
conhecido 
Escrita 
– Legendar imagens 
– Preencher espaços lacunares, em frases 
simples, com palavras dadas 
– Preencher espaços lacunares em convite 
– Ordenar palavras e frases 
 

Matremática: Representação e 
tratamento de dados: Pictograma; 
Análise e interpretação de dados - 
Birthday pictogram. 
Expressão e Educação Físico 
Motora: Atividades rítmicas 
expressivas: dança. 
Utilizar combinações pessoais de 
movimentos locomotores e não 
locomotores para expressar a sua 
sensibilidade a temas sugeridos 
pelo professor. 
Expressão e educação musical:  
Voz: Reproduzir pequenas 
melodias; 
Corpo: Acompanhar canções com 
gestos e percussão corporal; 
Organizar sequências de 
movimentos (coreografias 
elementares) para sequências 
sonoras. 
Expressão e educação plástica: 
Fazer um convite - An invitation. 
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2º período 
 

(+/-24 aulas) 

Unit 2.1 
 
Let’s meet a 
family ! 

Domínio Intercultural 
- 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… 

 
Gramática  
• Nouns 
• Adjectives 
• Determiners 
• Personal Pronouns 
• The verb to be 
• The verb to have (got) 
• Question words: how, what, where 
 

Compreensão oral 
– Identificar vocabulário da unidade 
– Identificar ritmos em rimas, chants e canções 
em gravações áudio e audiovisuais 
Interação e Produção  Oral 
– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Responder sobre identificação pessoal 
– Repetir rimas, chants e canções ouvidos em 
meios áudio e audiovisuais 
– Apresentação final (Show and Tell) 
“Falar sobre a minha família” 
Leitura 
– Identificar vocabulário das unidades 
anteriores 
– Identificar o vocabulário da unidade 
– Leitura de histórias 
– Ler pequenas frases com vocabulário 
conhecido 
Escrita 
– Legendar imagens 
– Preencher espaços lacunares, em frases 
simples, com palavras dadas 
– Ordenar letras para legendar imagens 

Matemática  
ResolverProblemas. 
 Expressão e Educação Físico 
Motora: 
Atividades rítmicas expressivas: 
dança. 
Utilizar combinações pessoais de 
movimentos locomotores e não 
locomotores para  expressar a sua 
sensibilidade a temas sugeridos 
pelo professor. 
Expressão e educação musical:  
Voz: Reproduzir pequenas 
melodias; 
Corpo: Acompanhar canções com 
gestos e percussão corporal; 
Organizar sequências de 
movimentos (coreografias 
elementares) para sequências 
sonoras. 
Expressão e educação plástica:  
Construções: Ligar/colar elementos 
para uma construção;  
Atar/agrafar elementos para uma 
construção – family tree. 

 
Aquisição de 
conhecimentos e 
desenvolvimento 
de capacidade 
70%  
 
Participação 
20%  
 
Comportamento 
e atitudes 
10% 

 
 

Grelhas de 

Observação; 

Testes de 

avaliação; 

Trabalhos 

individuais e 

grupo; 

Grelhas de 

autoavaliação; 

Caderno diário 

 

Unit 2.2 
 
Let’s adopt a 
pet! 

Domínio Intercultural 
- Animais de estimação 
- 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. 

 
Gramática 
• Nouns (plural) 
• Adjectives 
• Determiners 
• Personal Pronouns 
• Prepositions of place: in, on, under, 
near 
• The verb to be 
• The verb to have (got). 
• Question words: how, what, where 

Compreensão oral 
– Identificar vocabulário da unidade 
– Identificar ritmos em rimas, chants e canções 
em gravações áudio e audiovisuais 
Interação e Produção Oral 
– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Repetir rimas, chants e canções ouvidos em 
meios áudio e audiovisuais 
– Apresentação final (Show and Tell) 
“Falar sobre um animal de estimação original e 
criativo” 
 
Leitura 
– Identificar vocabulário das unidades 
anteriores 
– Identificar o vocabulário da unidade 
– Leitura de histórias 
– Ler pequenas frases com vocabulário 
conhecido 

Estudo do Meio: Os seres vivos do 
ambiente:Comparar e classificar 
animais exóticos 
Expressão e Educação Físico 
Motora: Atividades rítmicas 
expressivas: dança. 
Utilizar combinações pessoais de 
movimentos locomotores e não 
locomotores para  expressar a sua 
sensibilidade a temas sugeridos 
pelo professor. 
Expressão e educação musical:  
Voz: Reproduzir pequenas 
melodias; 
Corpo: Acompanhar canções com 
gestos e percussão corporal; 
Organizar sequências de 
movimentos (coreografias 
elementares) para sequências 
sonoras. 
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Escrita 
– Legendar imagens 
– Preencher espaços lacunares, em frases 
simples, com palavras dadas 
– Ordenar palavras para escrever frases 
 

 
Expressão e educação dramática: 

Experimentar diferentes maneiras 
de dizer um texto. 
Expressão e educação plástica: 
Construir uma máscara: An animal 
mask 
 

Unit 3.1 
 
Let’s play 
outside! 

Domínio Intercultural 
- Jogos e brincadeiras 
- Expressar-se com vocabulário muito 
limitado 
I love playing football. 
What are you doing? 
I’m running. 
 
Gramática 
• Nouns 
• Adjectives 
• Determiners 
• Personal Pronouns 
• The verb to be 
• The Present Simple (I like) 
• The Present Continuous 
• Question words: what, where 
 

Compreensão oral 
– Identificar vocabulário da unidade 
– Identificar ritmos em rimas, chants e canções 
em gravações áudio e audiovisuais 
 
Interação e Produção Oral 
– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Repetir as letras do alfabeto 
– Repetir rimas, chants e canções ouvidos em 
meios áudio e audiovisuais 
– Apresentação final (Show and Tell) 
“Falar sobre preferências de jogos e 
brincadeiras” 
 
Leitura 
– Identificar vocabulário das unidades 
anteriores 
– Identificar o vocabulário da unidade 
– Leitura de histórias  
– Ler pequenas frases com vocabulário 
conhecido 
 
Escrita 
– Legendar imagens 
– Preencher espaços lacunares, em frases 
simples, com palavras dadas 
– Ordenar palavras para formar frases simples 

Estudo do Meio: Realizar uma 
experiência: O magnetismo dos 
imanes (Ciência Viva) 
Expressão e Educação Físico 
Motora: Atividades rítmicas 
expressivas: dança; 
Utilizar combinações pessoais de 
movimentos locomotores e não 
locomotores para  expressar a sua 
sensibilidade a temas sugeridos 
pelo professor. 
Expressão e educação musical:  
Voz: Reproduzir pequenas 
melodias; 
Corpo: Acompanhar canções com 
gestos e percussão corporal; 
Organizar sequências de 
movimentos (coreografias 
elementares) para sequências 
sonoras. 
Expressão e educação dramática: 

Experimentar diferentes maneiras 
de dizer um texto. 
Expressão e educação plástica: 
desenho e pintura; recorte, 
dobragem e colagem -  O jogo da 
memória (Memory game). 
 

3º período 
 

(+/-18 aulas) 

Unit 3.2 
 
Let’s go on a 
school trip! 

Domínio Intercultural 
- 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 

Compreensão oral 
– Identificar vocabulário da unidade 
– Identificar ritmos em rimas, chants e canções 
em gravações áudio e audiovisuais 
 
Interação e Produção Oral 
– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Repetir rimas, chants e canções ouvidos em 

Estudo do meio:  Realizar uma 
experiência: Plantas 
Expressão e Educação Físico 
Motora: Atividades rítmicas 
expressivas: dança. 
Utilizar combinações pessoais de 
movimentos locomotores e não 
locomotores para expressar a sua 
sensibilidade a temas sugeridos 

 
Aquisição de 
conhecimentos e 
desenvolvimento 
de capacidade 
70%  
 
Participação 

Grelhas de 

Observação; 

Testes de 

avaliação; 
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Gramática 
• Nouns 
• Adjectives 
• Determiners 
• Personal Pronouns 
• The verb to be 
• The verb to have (got) 
• The imperative 
• The Present Simple I like, I love 
• The Present Continuous 
• Question words: what 

meios áudio e audiovisuais 
– Apresentação final (Show and Tell) 
 “Falar sobre o meu passeio da escola” 
 
Leitura 
– Identificar vocabulário das unidades 
anteriores 
– Identificar o vocabulário da unidade 
– Leitura de histórias/textos 
– Ler pequenas frases com vocabulário 
conhecido 
Escrita 
– Legendar imagens 
– Preencher espaços lacunares, em frases 
simples, com palavras dadas 

pelo professor. 
Expressão e educação musical:  
Voz: Reproduzir pequenas 
melodias; 
Corpo: Acompanhar canções com 
gestos e percussão corporal; 
Organizar sequências de 
movimentos (coreografias 
elementares) para sequências 
sonoras. 
Expressão e educação plástica: 
Construir brinquedos; desenho e 
pintura; recorte, dobragem e 
colagem – Weather Wheel. 

20%  
 
Comportamento 
e atitudes 
10% 

 
 

Trabalhos 

individuais e 

grupo; 

Grelhas de 

autoavaliação; 

Caderno diário 

 

Unit 4.1 -  
Let’s enjoy 
summer! 

Domínio Intercultural 
- 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… 

 
Gramática 
• Nouns 
• Determiners 
• Personal Pronouns 
• Prepositions of time: in, on, at 
• The verb to be 
• The Imperative 
• The Present Simple I like, I love 
• The Present Continuous 
• Question words: what 
 

Compreensão oral 
– Identificar vocabulário da unidade 
– Identificar ritmos em rimas, chants e canções 
em gravações áudio e audiovisuais 
 
Interação e produção Oral 
– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Repetir rimas, chants e canções ouvidos em 
meios áudio e audiovisuais 
– Apresentação final (Show and Tell) 
“Falar sobre a minha roupa preferida em cada 
estação” 
 
Leitura 
– Identificar vocabulário das unidades 
anteriores 
– Identificar o vocabulário da unidade. 
– Leitura de histórias 
– Ler pequenas frases com vocabulário 
conhecido 
Escrita 
– Legendar imagens 
– Preencher espaços lacunares, em frases 
simples, com palavras dadas 

Estudo do Meio:  
• As estações do ano no mundo 
Expressão e Educação Físico 
Motora:  
Atividades rítmicas expressivas: 
dança. 
Utilizar combinações pessoais de 
movimentos locomotores e não 
locomotores para  expressar a sua 
sensibilidade a temas sugeridos 
pelo professor (imagens, 
sensações, emoções, histórias, 
canções, etc.), que inspirem 
diferentes modos e qualidades  de 
movimento. 
 
Expressão e educação musical:  
Voz: Reproduzir pequenas 
melodias; 
Corpo: Acompanhar canções com 
gestos e percussão corporal; 
Organizar sequências de 
movimentos (coreografias 
elementares) para sequências 
sonoras. 

Unit 4.2 
 
Let’s have 
fun! 

Domínio Intercultural 
- Meios de transporte 
- Países 
- Nacionalidades 
 - Comunicar informação pessoal 

Compreensão oral 
– Identificar vocabulário da unidade 
– Identificar ritmos em rimas, chants e canções 
em gravações áudio e audiovisuais 
 

Estudo do Meio: Meios de 
comunicação:  
Pesquisa sobre a evolução dos 
transportes. 
Expressão e Educação Físico 
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elementar 
How do you go to school? By… 
Where are you from? I’m from… 
What’s your nationality? I’m 
Portuguese 

 
Gramática 
• Nouns 
• Adjectives 
• Determiners 
• Personal Pronouns 
• The verb to be 
• The verb to have (got) 
• The Imperative 
• The Present Simple I like, I love 
• The Present Continuous 
• Question words: what, where 

Interação e Produção Oral 
– Cumprimentar 
– Despedir-se 
– Responder sobre identificação pessoal 
– Repetir as letras do alfabeto 
– Repetir rimas, chants e canções ouvidos em 
meios áudio e audiovisuais 
– Apresentação final (Show and Tell) 
“Falar sobre mim (país, nacionalidade, cores da 
bandeira, férias)” 
 
Leitura 
– Identificar vocabulário das unidades 
anteriores 
– Identificar o vocabulário da unidade 
– Leitura de histórias 
– Ler pequenas frases com vocabulário 
conhecido 
 
Escrita 
– Legendar imagens 
– Preencher espaços lacunares, em frases 
simples, com palavras dadas 
– Ordenar palavras para escrever frases 
– Preencher espaços lacunares em postais 
 

Motora:  
Atividades rítmicas expressivas: 
dança. 
Utilizar combinações pessoais de 
movimentos locomotores e não 
locomotores para  expressar a sua 
sensibilidade a temas sugeridos 
pelo professor. 
Expressão e educação musical:  
Voz: Reproduzir pequenas 
melodias; 
Corpo: Acompanhar canções com 
gestos e percussão corporal;  
Organizar sequências de 
movimentos (coreografias 
elementares) para sequências 
sonoras. 
Expressão e educação plástica:  
Jogo encontrar o par, com 
bandeiras Pelmanism game (flags). 

 

 

 
Total de 

aulas 
Unit 0 

Unit 

1.1 

Unit 

1.2 
 

Total de 

aulas 

Unit 

2.1 

Unit 

2.2 

Unit 

3.1 
 

Total de 

aulas 

Unit 

3.2 

Unit 

4.1 

Unit 

4.2 

1º 

Período 
24 7 8 9 

2º 

Período 
24 7 7 10 

3º 

Período 
18 5 5 8 

 


