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Síntese da Planificação Anual 
 

Unidade 0 – “ Back to school”  

Atividades de diagnóstico e revisão: linguagem da sala de aula; aspetos culturais: o Reino Unido/os EUA 

 

Unidade 1 – “Glad to be back” 

Conteúdos temáticos: Identificação Pessoal; Gostos/Preferências; Países e Nacionalidades; Descrição 

Física e Personalidade. 

Gramática: Personal pronouns; Present simple: to be; Possessive determiners; Have got; Adjectives; 

Present continuous; Question words. 

Sociocultural: Festividades e tradições: Dia das Bruxas 

  
 
 
 
 

1º PERÍODO 
  

13 setembro a 15 
dezembro 

 
Aulas 

Previstas: 
39/39 

 
 
  

Unidade 2 – “All in the family” 

Conteúdos temáticos: A família: membros da família e relações familiares; Tarefas domésticas; 

Profissões; Rotinas e atividades diárias; Horas; Voluntariado. 

Gramática: Possessive case; Personal pronouns (subject and object); Present Simple; Adverbs of 

frequency; Prepositions of time; Present simple and Present continuous.  

Sociocultural: Festividades e tradições: Natal 

  

Unidade 3 – “No place like home” 

Conteúdos temáticos: A casa: tipos de casa, partes da casa, objetos da casa, mobília e adereços; 

Memórias da infância.  

Gramática: there to be; some/any/no; Articles: a/an, the or omission of the article; Past simple: to be; 

Past Simple: regular and irregular verbs. 

Sociocultural: Festividades e tradições: São Valentim 

  

 

 2º PERÍODO 

  

3 janeiro a  

23 março  

 

Aulas 

Previstas: 

31/32 

 

Unidade 4 - “School time” 

Conteúdos temáticos: A escola: disciplinas, horários, objetos, espaços escolares, vida escolar, regras 

escolares, rotina escolar, escolas no mundo; opiniões sobre a escola; Amigos/Amizade; Atividades 

extracurriculares; “Bullying”.   

Gramática: Adjective + preposition; Modal verbs: can, could, may, must, mustn’t; Plural of nouns; Past 

Continuous; The imperative.  

  

Unidade 5 – “My world” 

Conteúdos temáticos: A cidade vs o campo: actividades na cidade e actividades no campo; Inglês 

Britânico vs inglês Norte-Americano; As Compras: roupas, lojas, produtos, materiais e tamanhos; 

direções. 

Gramática: Indefinite pronouns; Future: will /be going to; Conditional sentences: type 1; Question tags  

Sociocultural: Festividades e tradições: Dia da Terra” 

 

 

3º PERÍODO 

  

9 abril a 

15 junho  

 

Aulas 

Previstas: 

29/28 

 

Unidade 6 – “Sport and leisure” 

Conteúdos temáticos: Desportos: equipamento desportivo; O mundo do futebol; Tempos livres; Férias; 

Lugares de interesse na Florida. 

  Gramática: Question words; Linking words; Relative pronouns; Comparative and superlatives; Present   

  Perfect; Present perfect/Past simple.  

 

Leitura extensiva 

  

Obs: Cada aula corresponde a uma unidade de quarenta e cinco minutos.  

A planificação poderá ser ajustada em função do número de aulas por período e do perfil das tumas a lecionar.  
 


