PLANIFICAÇÃO ANUAL 2016/2017
Disciplina: Inglês

5.º Ano

Unidade Temática
e
Conteúdos

Domínio/Subdomínio

Objetivos

Avaliação Diagnóstica

COMPREENSÃO ORAL
(Listening L5)

Compreensão Oral

UNIT 0 Start up

- Vocabulares
Anglicismos
Númerais cardinais 1-20
Cores
Alfabeto
Saudações
Linguagem de sala de aula
Imperativo
Aspectos culturais:Inglaterra

UNIT 1 Just me
- Vocabulares
Identificação pessoal
Países e nacionalidades
Numerais cardinais de1 a 100
- Gramaticais
Pronomes pessoais (I, you, he , she, it,
we, you, they)
Verbo to be (formas: afirmativa;
interrogative; negativa)
Pronomes interrogativos

1

LEITURA
(Reading R5)

N.º de Aulas
previstas por
período
1º Período

Ser capaz de:
 Compreender sons, entoações e ritmos da língua
 Identificar ritmos em rimas e canções em textos
áudio/audiovisuais


(até 42 aulas)

Leitura
Ser capaz de:



Compreender palavras, frases e textos muito
simples
Utilizar dicionários elementares com imagens
(picture dictionaries)


INTERAÇÃO ORAL
(Spoken Interaction SI5)

PRODUÇÃO ORAL
(Spoken Production SP5)

Interação Oral
Ser capaz de:
 Exprimir-se, com ajuda, de forma adequada a
diferentes contextos
 Interagir com os colegas em situações muito
simples e previamente preparadas

Produção Oral
Ser capaz de:


Produzir, com ajuda, sons, entoações e ritmos da
língua
Aprovado em reunião do C.P de



(what, when, how, where, how old)

Expressar-se, com vocabulário muito limitado, em
situações previamente preparadas

Aspectos culturais:Inglaterra
UNIT 2 Me and my pet
- Vocabulares
Animais domésticos e selvagens
Adjetivos: big, small
Gramaticais
Verbo to have got
Artigos: a/an/the
Plural dos nomes regulares
Determinantes possessivos
Pronomes interrogativos: how many

ESCRITA
(Writing W5)

DOMÍNIO INTERCULTURAL
(Intercultural Domain ID5)

Escrita
Ser capaz de:
 Desenvolver o conhecimento da ortografia
 Produzir, com ajuda, frases muito simples
 Produzir um texto muito simples, de 20 a 30
palavras, com vocabulário limitado

Domínio intercultural
Ser capaz de:

Aspetos culturais:Austrália



Holidays and Festive Days:



Halloween, Thanksgiving/ Christmas



Auto-avaliação

Conhecer aspetos culturais de países de
expressão inglesa
Localizar, no mapa, alguns países de expressão
inglesa
Conhecer o seu meio e o dos outros para
compreender universos diferenciados

______________________________
UNIT 3 Me and my family
- Vocabulares
Família
Corpo humano
Descrição física

_____________
LÉXICO E GRAMÁTICA
(Lexis and Grammar LG5)

Léxico e Gramática

2º Período

Ser capaz de:


(até 38 aulas)

Compreender formas de organização do léxico e
conhecer algumas estruturas elementares do
funcionamento da língua

- Gramaticais
Verbo have got.
Verbo to be
Adjetivos: posição e opostos
Caso possessivo
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Aprovado em reunião do C.P de

Conetor: and/but
Aspectos culturais: Grã-Bretanha

UNIT 4 The place to be
-Vocabulares
Casa (partes da casa, mobiliário e
objetos)
-Gramaticais
verbo there to be + to be
demonstrativos (this, that, these, those)
preposições de lugar (on,in,near)
Aspectos culturais:India
UNIT 5 Time for fun
-Vocabulares
Desportos, meses e dias da semana
-Gramaticais
Conetores: but,or
Aspectos culturais: Nova Zelândia
_______________________________
UNIT 6 My day
______________

-Vocabulares
As horas
Rotina Diária
Partes do dia
Disciplinas escolares

3º Período

(até 33 aulas)

-Gramaticais
Presente simple:afirmativa e negativa

3

Aprovado em reunião do C.P de

Preposições de tempo: on, in,at,before,
after
Aspectos culturais: Canadá
Holidays and Festive Days:
St. Valentine’s Day, Easter
Auto-avaliação
UNIT 7 Describing people
-Vocabulares
Descrição de pessoas: características
físicas e psicológicas
Família e amigos

-Gramaticais
Adjetivos: opostos
WH Questions: how high, how tall
Presente do indicativo (interrogativa)
Aspectos culturais: País de Gales
UNIT 8 Sunny days and rainy days
-Vocabulares
Roupas e calçado
Tempo atmosférico e estações do ano
Números ordinais
-Gramaticais
Presente do indicativo:respostas curtas
Determinantes indefinidos (some e any)
Pronomes interrogativos: which, whose,
why
Aspectos culturais: Escócia

4

Aprovado em reunião do C.P de

Auto-avaliação

5

Aprovado em reunião do C.P de

